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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Έχουν συνολικά προβλεφθεί στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, 1.891,936 
εκατ. ευρώ για τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των 
ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό.

Σήμερα, το ισχύον νομικό πλαίσιο αποτελείται κυρίως από την απόφαση 2009/470/ΕΚ  του
Συμβουλίου σχετικά με τα κτηνιατρικά προγράμματα εκρίζωσης και έκτακτα μέτρα, την 
οδηγία του Συμβουλίου 2000/29/ΕΚ σχετικά με τις παρεμβάσεις φυτοϋγιεινής και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ..882/2004 σχετικά με τους επισήμους ελέγχους. Άλλες δημοσιονομικές 
ειδικές διατάξεις περιλαμβάνονται σε άλλους κανονισμούς.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της συνολικής της αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας όσον
αφορά την ασφάλεια και την υγεία της διατροφικής αγροεπισιτιστικής αλυσίδας υπό την
ονομασία "υγιέστερα ζώα και φυτά για έναν ασφαλέστερο επισιτιστικό κλάδο", προτείνει την
αντικατάσταση των κατακερματισμένων αυτών νομικών βάσεων που ισχύουν σήμερα με νέες
ομοιογενείς δημοσιονομικές διατάξεις συμμορφούμενες με τις διατάξεις του νέου πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου και συμβαδίζουσες με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ο κανονισμός
που προτείνει η Επιτροπή θα καλύπτει όλες τις δαπάνες για τους ελέγχους και την εκτέλεση
του συνόλου της νομοθεσίας σχετικά με τα προγράμματα εκρίζωσης και τα έκτακτα μέτρα, 
τα μέτρα φυτοϋγιεινής, τη χρηματοδότηση των επισήμων ελέγχων, τα επίπεδα καταλοίπων 
παρασιτοκτόνων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής ή ζωικής προέλευσης, τη 
διοχέτευση στην αγορά προϊόντων φυτοϋγιεινής και τη βιώσιμη χρήση των παρασιτοκτόνων.

Ο εισηγητής δέχεται ευνοϊκά τη νέα πρόταση της Επιτροπής και ιδιαίτερα το στόχο 
εξορθολογισμού ενός δημοσιονομικού πλαισίου που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν 
εξαιρετικά πολύπλοκο και κατακερματισμένο.

Ένας κοινός και απλουστευμένος δημοσιονομικός κανονισμός θα επιφέρει οφέλη στο
σχεδιασμό και την οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων σχετικά με τον διατροφικό
κλάδο, τον φυτικό κλάδο, την υγεία και την ευζωία των ζώων, των φυτών και του φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού. Θα μπορέσει επομένως να συμβάλει οπωσδήποτε στον τελικό
στόχο μιας ασφαλέστερης διατροφικής αλυσίδας σε πλαίσιο σεβασμού της υγείας και της
ευζωίας των ζώων.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες έχουν επομένως στόχο να συμπληρώσουν την προσπάθεια της
Επιτροπής προς την κατεύθυνση ενός οριζόντιου δημοσιονομικού κανονισμού ο οποίος θα
είναι σαφής, ελαστικός, συνοπτικός και ταυτόχρονα θα διορθώνει κάποια αδύνατα σημεία.

Ο εισηγητής θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να διευρυνθεί η κατηγορία των προγραμμάτων που
μπορούν να λαμβάνουν την οικονομική συνδρομή της ΕΕ, καταργώντας την πρόβλεψη ενός
ορίου ελαχίστου ποσού των επιδοτήσεων συνυπολογιζομένου μεταξύ άλλων του πολλαπλού
χαρακτήρα και της διάστασης των υποψηφίων για συγχρηματοδότηση προγραμμάτων. 
Διευρύνεται ταυτόχρονα στο πλαίσιο των μεμονωμένων κεφαλαίων του κανονισμού, ο
κατάλογος των κατηγοριών κόστους που θα μπορούσαν να είναι αποδεκτές για
χρηματοδότηση, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και τις αποζημιώσεις προς του
παράγοντες της αγοράς για το κόστος θανάτωσης και σφαγής των κατεστραμμένων ζώων, τις
αποζημιώσεις στους παράγοντες για την αξία των φυτών και των φυτικών προϊόντων που
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καταστρέφονται, τις αποζημιώσεις για το σχετικό κόστος μεταφοράς και επιμελητείας και 
άλλα ειδικά μέτρα για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης ασθενειών και/ή επιζήμιων 
οργανισμών. 

Κρίθηκε σκόπιμο να διευκρινισθεί καλύτερα, πάντοτε με στόχο μια πιθανή αποζημίωση των
παραγόντων της αγοράς, η έννοια της "αξίας αγοράς" για τα ζώα, τα προϊόντα ζωικής
προέλευσης, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που καταστρέφονται ή
αποσύρονται κατά την εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

Είναι εξάλλου σημαντικό να διορθωθούν ορισμένα χρονικά όρια σχετικά με τις διοικητικές
προθεσμίες που προβλέπονται στην πρόταση της Επιτροπής για την υποβολή των εθνικών 
προγραμμάτων προκειμένου αυτά να εγκριθούν από την Επιτροπή, για την υποβολή των 
ενδιαμέσων και τελικών εκθέσεων και για την υποβολή των επακόλουθων αιτήσεων για 
πληρωμές.

Ο εισηγητής θεωρεί τέλος σημαντικό να επεκταθούν, στο πλαίσιο των διατάξεων σχετικά με
την οικονομική στήριξη και τους δημοσίους ελέγχους, τα προγράμματα κατάρτισης που ήδη
προβλέπονται για τις αρμόδιες εθνικές αρχές και σε άλλους ιδιωτικούς παράγοντες του 
κλάδου οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι και αντιπροσωπευτικοί, θεωρώντας ιδιαίτερα 
σημαντική την διάδοση των πληροφοριών και την προώθηση ομοιογενών προδιαγραφών που 
θα εγγυώνται την προστασία του καταναλωτή και ένα υψηλό επίπεδο ανθρώπινης, ζωικής και 
φυτικής υγείας σε όλο το φάσμα του διατροφικού κλάδου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Ένωση έχει την ευθύνη να 
εξασφαλίζει τη σωστή χρήση των 
κεφαλαίων, αλλά και να λαμβάνει μέτρα 
απλούστευσης των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της, με στόχο τη μείωση 
του διοικητικού φόρτου και των δαπανών 
των δικαιούχων των κεφαλαίων και όλων 
των εμπλεκόμενων παραγόντων,
σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

(10) Η Ένωση έχει την ευθύνη να 
εξασφαλίζει τη σωστή χρήση των 
κεφαλαίων, αλλά και να λαμβάνει μέτρα 
απλούστευσης των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών – Έξυπνη νομοθεσία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, θα πρέπει να 
προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης κατ’ 
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Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών – Έξυπνη νομοθεσία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, θα πρέπει να 
προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης κατ’ 
αποκοπή ποσών, όταν αυτό αρμόζει στη 
φύση των χρηματοδοτούμενων 
δραστηριοτήτων. Για λόγους 
κόστους/αποτελεσματικότητας, τόσο σε 
επίπεδο Επιτροπής όσο και σε επίπεδο 
κρατών μελών, δεν θα πρέπει πλέον να 
χορηγούνται επιδοτήσεις που δεν 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο.

αποκοπή ποσών, όταν αυτό αρμόζει στη 
φύση των χρηματοδοτούμενων 
δραστηριοτήτων.

Or. it

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες για την 
κατάρτιση και την τροποποίηση των 
καταλόγων των νόσων των ζώων και των 
ζωοανθρωπονόσων που είναι επιλέξιμα/-
ες για ενωσιακή χρηματοδότηση, καθώς 
και για την κατάρτιση προγραμμάτων 
εργασίας. Κατά την τροποποίηση του 
καταλόγου των νόσων των ζώων που 
είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση 
επειγόντων μέτρων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις νόσους των 
ζώων που πρέπει να κοινοποιούνται 
σύμφωνα με την οδηγία 82/894/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1982, 
για την κοινοποίηση των ασθενειών των 
ζώων μέσα στην Κοινότητα. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 

(28) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες για την 
κατάρτιση προγραμμάτων εργασίας. Οι εν 
λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.
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κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. it

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για την έγκριση των αρχικών 
καταλόγων των νόσων των ζώων και των 
ζωοανθρωπονόσων που είναι επιλέξιμα/-
ες για χρηματοδότηση στον τομέα της 
υγείας των ζώων θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί η συμβουλευτική 
διαδικασία, δεδομένου ότι αυτοί οι 
αρχικοί κατάλογοι θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν απλώς, χωρίς 
τροποποιήσεις, τις νόσους των ζώων και 
τις ζωοανθρωπονόσους που πληρούν ήδη 
τις προϋποθέσεις για τη σχετική 
χρηματοδότηση βάσει της απόφασης 
2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης 
Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες 
δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30 α) Για την ενσωμάτωση συμπλήρωση 
ή την τροποποίηση ορισμένων 
επουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
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Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ 
·όσον αφορά την τροποποίηση των 
καταλόγων των ασθενειών των ζώων και 
των ζωοανθρωπονόσων που 
στοιχειοθετούν δικαίωμα οικονομικής 
συνδρομής της Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30β) Πρέπει να ανατεθεί στην  Επιτροπή
εξουσία να εγκρίνει πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά με την 
έγκριση, κοινών ή χωριστών ετησίων ή 
πολυετών προγραμμάτων εργασίας για 
την εφαρμογή των μέτρων που 
αναφέρονται στον τίτλο II, με εξαίρεση το 
τμήμα 1 του κεφαλαίου I και το τμήμα 1 
του κεφαλαίου ΙΙ.

Or. it

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Επιπλέον, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση 
πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία 
κατεπείγοντος σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις κινδύνων για τη δημόσια 
υγεία και την υγεία των ζώων, με σκοπό 
την έκδοση προληπτικών υγειονομικών 
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μέτρων για την καταπολέμηση των νόσων 
ή των μολύνσεων εκτός από τη λύσσα που 
ενδέχεται να προσβάλουν ζώα συντροφιάς 
των ειδών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι. 

Or. it

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανώτατα ποσοστά και ελάχιστο ποσό των 
επιδοτήσεων 

Ανώτατα ποσοστά των επιδοτήσεων 

Or. it

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για διασυνοριακές δραστηριότητες που 
υλοποιούνται από κοινού από δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη με σκοπό τον 
έλεγχο ή την εκρίζωση επιβλαβών 
οργανισμών ή νόσων των ζώων·

α) για διασυνοριακές δραστηριότητες που 
υλοποιούνται από κοινού από δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη με σκοπό την 
πρόληψη και τον έλεγχο ή την εκρίζωση 
επιβλαβών οργανισμών ή νόσων των 
ζώων·

Or. it

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αφορούν τον έλεγχο σοβαρών κινδύνων 
για την υγεία για την Ένωση·

α) αφορούν την πρόληψη και τον έλεγχο 
σοβαρών κινδύνων για την υγεία για την 
Ένωση·

Or. it

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δεν χορηγείται επιδότηση μικρότερη 
από 50 000 ευρώ.

4. διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μπορούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις 
έως τα ανώτατα ποσοστά που ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 3 για τα 
μέτρα που λαμβάνουν σε περίπτωση 
επιβεβαίωσης της εκδήλωσης μιας από 
τις νόσους των ζώων που καταγράφονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8, υπό την 
προϋπόθεση ότι η νόσος έχει πράγματι 
εκδηλωθεί. 

Or. it
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, 
καταρτίζει τον κατάλογο των νόσων των ζώων 
που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 7. Αυτός ο κατάλογος 
περιλαμβάνει τις νόσους των ζώων που 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1, στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 14 παράγραφος 
1 της απόφασης 2009/470/ΕΚ. Αυτή η 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 39 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού.

1. Οι νόσοι των ζώων παρατίθενται στο 
Παράρτημα I A. Δύνανται να, είναι επιλέξιμες 
για χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 7.

Or. it

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, 
να τροποποιεί τον κατάλογο των νόσων των 
ζώων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις νόσους των ζώων που 
πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με την 
οδηγία 82/894/ΕΟΚ και τις νόσους που είναι 
πιθανόν να αποτελούν νέα απειλή για την 
Ένωση, λόγω του σημαντικού αντικτύπου τους:

2. Η Επιτροπή μπορεί, με πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση και σύμφωνα με το άρθρο 38β, 
να τροποποιεί τον κατάλογο των νόσων των 
ζώων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τις νόσους των ζώων που 
πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με την 
οδηγία 82/894/ΕΟΚ και τις νόσους που είναι 
πιθανόν να αποτελούν νέα απειλή για την 
Ένωση, λόγω του σημαντικού αντικτύπου τους:

α) στην ανθρώπινη υγεία· α) στην ανθρώπινη υγεία·
β) στην υγεία ή την καλή μεταχείριση των 
ζώων· ή 

β) στην υγεία ή την καλή μεταχείριση των 
ζώων· ή 

γ) στη γεωργική παραγωγή ή την παραγωγή 
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ή σε συναφείς 
τομείς της οικονομίας. 

γ) στη γεωργική παραγωγή ή την παραγωγή 
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ή σε συναφείς 
τομείς της οικονομίας. 
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Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 του 
παρόντος κανονισμού. 

Or. it

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζώων τους τα οποία 
εσφάγησαν ή θανατώθηκαν στο πλαίσιο 
του εθνικού προγράμματος, έως το ποσό 
της αγοραίας αξίας που είχαν τα ζώα 
αμέσως πριν από τη σφαγή ή τη θανάτωσή 
τους·

α) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζώων τους τα οποία 
εσφάγησαν ή θανατώθηκαν στο πλαίσιο 
του εθνικού προγράμματος, έως το ποσό 
της αγοραίας αξίας που είχαν τα ζώα υπό 
κανονικές συνθήκες·

Or. it

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) δαπάνες σφαγής και θανάτωσης των
ζώων·

Or. it

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζωικών τους προϊόντων 
που καταστρέφονται, έως το ποσό της 
αγοραίας αξίας που είχαν τα εν λόγω 
προϊόντα αμέσως πριν την καταστροφή 
τους·

β) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζωικών τους προϊόντων 
που καταστρέφονται, έως το ποσό της
αξίας που είχαν τα εν λόγω προϊόντα υπό 
κανονικές συνθήκες αγοράς·

Or. it

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) δαπάνες αποζημίωσης των θιγόμενων
επιχειρηματιών για την εφαρμογή ειδικών
μέτρων βιοασφαλείας·

Or. it

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δαπάνες μεταφοράς σφαγίων σε 
μονάδες επεξεργασίας, κατά περίπτωση·

στ) δαπάνες καταστροφής και μεταφοράς
σφαγίων και άλλες συναφείς 
επιμελητειακές δαπάνες·

Or. it

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) σε δεόντως αιτιολογημένες
περιπτώσεις, αποζημιώσεις στους
ιδιοκτήτες  για τις απώλειες που 
οφείλονται στην υποτίμηση των ζώων 
τους στην αγορά επειδή εντάχθηκαν σε 
μια έκτακτη εκστρατεία εμβολιασμού·

Or. it

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, 
καταρτίζει τον κατάλογο των νόσων των 
ζώων και των ζωοανθρωπονόσων που
είναι επιλέξιμες για τις επιδοτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 10. Ο εν λόγω 
κατάλογος περιλαμβάνει τις νόσους των 
ζώων και τις ζωοανθρωπονόσους που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι της 
απόφασης 2009/470/ΕΚ. Αυτή η 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού.

1. Οι νόσοι των ζώων και οι
ζωοανθρωπονόσοι που παρατίθενται στο 
Παράρτημα I B. δύνανται να, είναι 
επιλέξιμες για τις επιδοτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 10.

Or. it

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, 
να τροποποιεί τον κατάλογο που έχει 

2. Η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις  και σύμφωνα με το άρθρο 38β, να 
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καταρτιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη: 

τροποποιεί τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, λαμβάνοντας 
υπόψη: 

α) την κατάσταση των νόσων των ζώων που 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωική 
παραγωγή ή το εμπόριο·

α) την κατάσταση των νόσων των ζώων που 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωική 
παραγωγή ή το εμπόριο·

β) την εξέλιξη των ζωοανθρωπονόσων που 
αποτελούν ενδεχομένως απειλή για τον 
άνθρωπο· ή 

β) την εξέλιξη των ζωοανθρωπονόσων που 
αποτελούν ενδεχομένως απειλή για τον 
άνθρωπο· ή 

γ) τις νέες επιστημονικές ή επιδημιολογικές 
εξελίξεις.

γ) τις νέες επιστημονικές ή επιδημιολογικές 
εξελίξεις.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζώων τους τα οποία 
εσφάγησαν ή θανατώθηκαν στο πλαίσιο 
του εθνικού προγράμματος, έως το ποσό 
της αγοραίας αξίας που είχαν τα ζώα 
αμέσως πριν από τη σφαγή ή τη 
θανάτωσή τους·

γ) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζώων τους τα οποία 
εσφάγησαν ή θανατώθηκαν στο πλαίσιο 
του εθνικού προγράμματος, έως το ποσό 
της αγοραίας αξίας που είχαν τα ζώα υπό 
κανονικές συνθήκες·

Or. it

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – στοιχείο γ α (νέο)
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Πρόταση κανονισμού Τροπολογία

γα) δαπάνες θανάτωσης ή σφαγής των
ζώων·

Or. it

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - εδάφιο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζωικών τους προϊόντων 
που καταστρέφονται, έως το ποσό της 
αγοραίας αξίας που είχαν τα εν λόγω 
προϊόντα αμέσως πριν την καταστροφή 
τους·

δ) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών 
για την αξία των ζωικών τους προϊόντων 
που καταστρέφονται, έως το ποσό της 
αγοραίας αξίας που είχαν τα εν λόγω 
προϊόντα υπό κανονικές συνθήκες··

Or. it

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) δαπάνες καταστροφής και μεταφοράς 
σφαγίων και άλλες συναφείς 
επιμελητειακές δαπάνες·

Or. it

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – στοιχείο η α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) δαπάνες αποζημίωσης των θιγόμενων
επιχειρηματιών για την εφαρμογή ειδικών 
μέτρων βιοασφαλείας·

Or. it

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα) σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, δαπάνες αποζημίωσης των 
ιδιοκτητών για τις απώλειες που 
οφείλονται στην υποτίμηση των ζώων 
τους στην αγορά επειδή εντάχθηκαν σε 
μια έκτακτη εκστρατεία εμβολιασμού·

Or. it

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ετήσια εθνικά προγράμματα και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 
τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους με απόφαση 
επιδότησης που αφορά τα μέτρα που 
υλοποιούνται και τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 
έως τις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους. 
Μετά την υποβολή των ενδιάμεσων 
εκθέσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στο 
άρθρο 15, η Επιτροπή μπορεί, αν 
χρειαστεί, να τροποποιήσει τις αποφάσεις 
αυτές για το σύνολο της περιόδου 

2. Τα ετήσια εθνικά προγράμματα και η
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως
τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που 
προηγείται της εφαρμογής τους, με 
απόφαση επιδότησης που αφορά τα μέτρα 
που υλοποιούνται και τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 
έως τις 31 Δεκεμβρίου του αποδεκτού 
έτους. Μετά την υποβολή των ενδιάμεσων 
εκθέσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στο 
άρθρο 15, η Επιτροπή μπορεί, αν 
χρειαστεί, να τροποποιήσει τις αποφάσεις 
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επιλεξιμότητας. αυτές για το σύνολο της περιόδου 
επιλεξιμότητας.

Or. it

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα πολυετή εθνικά προγράμματα και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 
τις 31 Ιανουαρίου του πρώτου έτους 
εφαρμογής με απόφαση επιδότησης που 
αφορά τα μέτρα που υλοποιούνται και τις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 
1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους 
εφαρμογής έως τη λήξη της περιόδου 
εφαρμογής.

3. Τα πολυετή εθνικά προγράμματα και η
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως
τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που 
προηγείται της εφαρμογής τους, με 
απόφαση επιδότησης που αφορά τα μέτρα 
που υλοποιούνται και τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 
του πρώτου έτους εφαρμογής έως τη λήξη 
της περιόδου εφαρμογής.

Or. it

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε εγκεκριμένο ετήσιο ή πολυετές 
εθνικό πρόγραμμα, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 
Μαρτίου κάθε έτους, ετήσια λεπτομερή 
τεχνική και οικονομική έκθεση για το 
προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων 
των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, 
τα οποία μετρούνται με βάση τους δείκτες 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ), καθώς και 
αναλυτική κατάσταση των επιλέξιμων 

Για κάθε εγκεκριμένο ετήσιο ή πολυετές 
εθνικό πρόγραμμα, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 
Απριλίου κάθε έτους, ετήσια λεπτομερή 
τεχνική και οικονομική έκθεση για το 
προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων 
των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, 
τα οποία μετρούνται με βάση τους δείκτες 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ), καθώς και 
αναλυτική κατάσταση των επιλέξιμων 
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δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί. δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.
Επιπλέον, για κάθε εγκεκριμένο ετήσιο 
εθνικό πρόγραμμα, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 
Ιουλίου κάθε έτους, ενδιάμεσες τεχνικές 
και οικονομικές εκθέσεις.

Επιπλέον, για κάθε εγκεκριμένο ετήσιο 
εθνικό πρόγραμμα, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 
Αυγούστου κάθε έτους, ενδιάμεσες 
τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις.

Or. it

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση πληρωμής για συγκεκριμένο έτος 
για ένα εθνικό πρόγραμμα υποβάλλεται 
από το κράτος μέλος στην Επιτροπή έως 
τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Η αίτηση πληρωμής για συγκεκριμένο έτος 
για ένα εθνικό πρόγραμμα υποβάλλεται 
από το κράτος μέλος στην Επιτροπή έως 
τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους.

Or. it

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δαπάνες αποζημίωσης των θιγόμενων 
επιχειρηματιών για την καταστροφή και 
την επακόλουθη απόσυρση φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων, καθώς επίσης δαπάνες για 
τον καθαρισμό και την απολύμανση 
χώρων, γης, νερού, εδάφους, 
καλλιεργητικών μέσων, εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού·

γ) δαπάνες αποζημίωσης των θιγόμενων 
επιχειρηματιών για την καταστροφή και 
την επακόλουθη απόσυρση φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων καθώς και για το σχετικό 
κόστος μεταφοράς και επιμελητείας, 
καθώς επίσης δαπάνες για τον καθαρισμό 
και την απολύμανση χώρων, γης, νερού, 
εδάφους, καλλιεργητικών μέσων, 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού·

Or. it
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) - δαπάνες αποζημίωσης των
θιγόμενων επιχειρηματιών για την αξία
των φυτών, των φυτικών προϊόντων και
άλλων προϊόντων που καταστρέφονται
συνεπεία μέτρων εκρίζωσης ή 
περιορισμού ή άλλων εκτάκτων μέτρων· 
η αποζημίωση θα είναι κατώτερη ή ίση 
με την αγοραία αξία των φυτών αυτών 
και προϊόντων υπό κανονικές συνθήκες·
- αποζημιώσεις στους επιχειρηματίες για
απώλειες που υφίστανται συνεπεία των 
εκτάκτων αυτών μέτρων·

Or. it

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) αποζημιώσεις στους επιχειρηματίες
για λόγω εφαρμογής ειδικών μέτρων 
βιοασφαλείας που απαιτούνται για την 
προστασία της ΕΕ από την εξάπλωση 
συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών.

Or. it

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφοι 2 και 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ετήσια προγράμματα ερευνών και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 
τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους με απόφαση 
επιδότησης η οποία αφορά τα μέτρα που 
υλοποιούνται και τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 
έως τις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.
Μετά την υποβολή των ενδιάμεσων 
εκθέσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στο 
άρθρο 15, η Επιτροπή μπορεί, αν 
χρειαστεί, να τροποποιήσει τις αποφάσεις 
αυτές για το σύνολο της περιόδου 
επιλεξιμότητας.

2. Τα ετήσια προγράμματα ερευνών και η
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως
τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που 
προηγείται της εφαρμογής τους, με 
απόφαση επιδότησης η οποία αφορά τα 
μέτρα που υλοποιούνται και τις δαπάνες 
που πραγματοποιούνται από την 1η 
Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 
αποδεκτού έτους. Μετά την υποβολή των 
ενδιάμεσων εκθέσεων για τις οποίες 
γίνεται λόγος στο άρθρο 15, η Επιτροπή 
μπορεί, αν χρειαστεί, να τροποποιήσει τις 
αποφάσεις αυτές για το σύνολο της 
περιόδου επιλεξιμότητας.

3. Τα πολυετή προγράμματα ερευνών και η 
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως 
τις 31 Ιανουαρίου του πρώτου έτους 
εφαρμογής με απόφαση επιδότησης που 
αφορά τα μέτρα που υλοποιούνται και τις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 
1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους 
εφαρμογής έως τη λήξη της περιόδου 
εφαρμογής.

3. Τα πολυετή προγράμματα ερευνών και η
σχετική χρηματοδότηση εγκρίνονται έως
τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που 
προηγείται της εφαρμογής τους, με 
απόφαση επιδότησης που αφορά τα μέτρα 
που υλοποιούνται και τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 
του πρώτου έτους εφαρμογής έως τη λήξη 
της περιόδου εφαρμογής.

Or. it

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ετήσια προγράμματα για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και οι σχετικές 
χρηματοδοτήσεις εγκρίνονται έως τις 31 
Ιανουαρίου κάθε έτους με απόφαση 
επιδότησης η οποία αφορά τα μέτρα που 
υλοποιήθηκαν και τις δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν από την 1η 
Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του εν 
λόγω έτους. Μετά την υποβολή των 
ενδιάμεσων εκθέσεων για τις οποίες 

2. Τα ετήσια προγράμματα για τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές και οι σχετικές
χρηματοδοτήσεις εγκρίνονται έως τις 31 
Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της 
εφαρμογής τους, με απόφαση επιδότησης 
η οποία αφορά τα μέτρα που 
υλοποιήθηκαν και τις δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν από την 1η 
Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 
αποδεκτού έτους. Μετά την υποβολή των 



PA\1005138EL.doc 21/28 PE516.768v02-00

EL

γίνεται λόγος στο άρθρο 15, η Επιτροπή 
μπορεί, αν χρειαστεί, να τροποποιήσει τις 
αποφάσεις αυτές για το σύνολο της 
περιόδου επιλεξιμότητας.

ενδιάμεσων εκθέσεων για τις οποίες 
γίνεται λόγος στο άρθρο 15, η Επιτροπή 
μπορεί, αν χρειαστεί, να τροποποιήσει τις 
αποφάσεις αυτές για το σύνολο της 
περιόδου επιλεξιμότητας.

3. Τα πολυετή προγράμματα για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και η σχετική 
χρηματοδότηση εγκρίνονται έως τις 31 
Ιανουαρίου του πρώτου έτους εφαρμογής
με απόφαση επιδότησης που αφορά τα 
μέτρα που υλοποιούνται και τις δαπάνες 
που πραγματοποιούνται από την 1η 
Ιανουαρίου του πρώτου έτους εφαρμογής 
έως τη λήξη της περιόδου εφαρμογής.

3. Τα πολυετή προγράμματα για τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές και η σχετική
χρηματοδότηση εγκρίνονται έως τις 31 
Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της 
εφαρμογής τους, με απόφαση επιδότησης 
που αφορά τα μέτρα που υλοποιούνται και 
τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 
την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους 
εφαρμογής έως τη λήξη της περιόδου 
εφαρμογής.

Or. it

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δαπάνες αποστολής δειγμάτων, 
αποστολών, συνεδριάσεων και 
δραστηριοτήτων κατάρτισης.

δ) δαπάνες αποστολής δειγμάτων, 
αποστολών, συνεδριάσεων, συμμετοχής
σε προγράμματα ανταλλαγών ακόμη και
σε διεθνές επίπεδο, διοργάνωσης 
δραστηριοτήτων κατάρτισης και 
συμμετοχής σε αυτές, ανοικτών μεταξύ 
άλλων και σε αντιπροσωπευτικούς 
παράγοντες του κλάδου και σε 
συμμετέχοντες από τρίτες χώρες, ιδίως 
αναπτυσσόμενες, προκειμένου να 
προωθηθεί μια εναρμονισμένη 
προσέγγιση σε σχέση με τους επίσημους 
ελέγχους.

Or. it
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση μπορεί επίσης να
χρηματοδοτήσει την κατάρτιση άλλων
παραγόντων με σημαντική εκπροσώπηση
του κλάδου επί συγκεκριμένων θεμάτων
προκειμένου να διαδίδονται οι
πληροφορίες και οι γνώσεις, να
προωθείται η ενημέρωση και η
προστασία του καταναλωτή και να
διασφαλίζονται ομοιογενείς προδιαγραφές
που θα εγγυώνται υψηλό επίπεδο υγείας 
για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά 
στον κλάδο της διατροφής συνολικά.

Or. it

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – στοιχεία α - β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δαπάνες οργάνωσης των 
δραστηριοτήτων κατάρτισης ή 
ανταλλαγών·

α) δαπάνες οργάνωσης των 
δραστηριοτήτων κατάρτισης ή 
ανταλλαγών, μεταξύ άλλων και σε διεθνές 
επίπεδο·

β) δαπάνες ταξιδίου και διαμονής των 
υπαλλήλων των αρμόδιων αρχών που 
συμμετέχουν στην κατάρτιση.

β) δαπάνες ταξιδίου και διαμονής των 
υπαλλήλων των αρμόδιων αρχών που 
συμμετέχουν στην κατάρτιση ή άλλων 
παραγόντων αντιπροσωπευτικών του 
κλάδου·

Or. it



PA\1005138EL.doc 23/28 PE516.768v02-00

EL

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών· α) δαπάνες δειγματοληψίας και 
εργαστηριακών δοκιμών·

Or. it

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές
πράξεις, κοινά ή χωριστά ετήσια ή πολυετή 
προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή των 
μέτρων που αναφέρονται στον τίτλο II, με 
εξαίρεση το τμήμα 1 του κεφαλαίου I και το 
τμήμα 1 του κεφαλαίου ΙΙ. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 3.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, κοινά ή χωριστά ετήσια ή 
πολυετή προγράμματα εργασίας για την 
εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στον 
τίτλο II, με εξαίρεση το τμήμα 1 του κεφαλαίου 
I και το τμήμα 1 του κεφαλαίου ΙΙ.

Or. it

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση 
αρμοδιοτήτων
1. Η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
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2. Η εξουσία να εκδίδει τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπεται στα 
άρθρα 8 παράγραφος 2, άρθρο 11 παράγραφος 
2 και άρθρο 35 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών από 28 Ιουνίου 2013. Η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την 
ανάθεση εξουσίας το αργότερο εννέα μήνες 
πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 3 
μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 11 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 35 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. 
Η απόφαση για την ανάκληση θέτει τέρμα 
στην ανάθεση της αρμοδιότητας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία, η οποία καθορίζεται σ’ αυτήν. 
Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο.
5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
δυνάμει των άρθρων 8 παράγραφος 2, 11 
παράγραφος 2 και 35 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. 
Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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Or. it

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασία επείγοντος
1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
τίθενται σε ισχύ αμέσως και εφαρμόζονται 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση σύμφωνα 
με την παράγραφο 2. Στην κοινοποίηση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναφέρονται οι 
λόγοι χρησιμοποίησης της διαδικασίας 
κατεπείγοντος.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
μπορούν να διατυπώνουν αντιρρήσεις σχετικά 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 38β παράγραφος 5. 
Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή καταργεί 
την πράξη χωρίς καθυστέρηση μετά την 
κοινοποίηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου να εγείρει 
αντιρρήσεις.

Or. it

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα πορίσματα των 
αξιολογήσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 

4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα πορίσματα των 
αξιολογήσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών, συνοδευόμενα 
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Επιτροπή των Περιφερειών. κατά περίπτωση από διορθωτικές 
νομοθετικές προτάσεις, με σκοπό την επίτευξη 
των στόχων του άρθρου 2.

Or. it

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε περίπτωση 
που εκδηλωθούν στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους οι ακόλουθες ασθένειες: 
- πανώλη των βοοειδών, 

- πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, 
- φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων, 
- ασθένεια του Teschen, 
- ασθένεια του Teschen, 
- ευλογιά των αιγοπροβάτων, 
- νόσος της κοιλάδας του Rift, 
- λοιμώδης οζώδης δερματίτιδα, 
- πανώλη των ίππων,
- φυσαλιδώδης στοματίτιδα, 
- ιογενής εγκεφαλομυελίτιδα της Βενεζουέλας, 
προσβάλλουσα τους ίππους, 
- επιζωοτική αιμορραγική νόσος των ελαφιών, 
- κλασική πανώλη των χοίρων, 
- αφρικανική πανώλη των χοίρων,  
- λοιμώδης πλευροπνευμονία των βοειδών, 
- επιζωοτική αιματοποιητική νέκρωση στα 
ψάρια (EHN), 
- επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο στα ψάρια 
(EUS), 
- λοίμωξη από Bonamia exitiosa, 
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- λοίμωξη από Perkinsus marinus, 
- λοίμωξη από Microcytos mackini, 
- σύνδρομο Taura στα καρκινοειδή, 
- σύνδρομο της κίτρινης κεφαλής στα 
καρκινοειδή,
- γρίπη των πτηνών,
- ψευδοπανώλη των πτηνών,
- αφθώδης πυρετός.

Or. it

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΖΩΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΖΩΟΝΟΣΟΙ
- Φυματίωση των βοοειδών
- Βρουκέλλωση των αιγοπροβάτων (B. 
melitensis) melitensis)
- Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου σε 
περιοχές όπου ενδημεί η νόσος ή σε περιοχές 
υψηλού κινδύνου
- Αφρικανική πανώλης των χοίρων
- Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων
- Κλασική πανώλης των χοίρων
- Άνθρακας
- Μεταδοτική πλευροπνευμονία των βοοειδών
- Γρίπη των πτηνών
- Λύσσα
- Εχινοκοκκίαση
- Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες 
(ΜΣΕ)
- Καμπυλοβακτηρίωση
- Λιστερίαση
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- Σαλμονέλωση (ζωονοσογόνος σαλμονέλα)
- Τριχινίαση
- Ε. Βεροτοξινογόνος E. coli
- Ιογενής αιμορραγική σηψαιμία (VHS)
- Μολυσματική νέκρωση του αιματοποιητικού 
(IHN)
- Λοίμωξη του κυπρίνου Koi από ερπητοϊό 
(KHV)
- Λοιμώδης αναιμία του σολομού (ISA)
- Μόλυνση από Marteilia refringens
- Μόλυνση από Bonamia ostreae
- Ιχθυοφθειρίαση μαλακοστράκων

Or. it


