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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ότι ο κανονισμός για την υγεία των ζώων, θα 
καθορίσει την μελλοντική προσέγγιση σχετικά με τη διασφάλιση της υγείας των ζώων. Από 
τεχνικής άποψης ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να αποσκοπεί στο συντονισμό και την 
απλοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία των ζώων, ώστε να καταστεί 
λιγότερο περίπλοκη και να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της. Από άποψη ουσίας, ο 
συγκεκριμένος κανονισμός θα πρέπει να αποσκοπεί πρωτίστως στην πρόληψη και, στη 
χείριστη των περιπτώσεων, στον έλεγχο των νόσων που πλήττουν την υγεία των ζώων και 
των ανθρώπων.

Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα πρέπει να συνάδει με την αρχή ότι «η πρόληψη είναι 
καλύτερη από τη θεραπεία», καθώς και με την προσέγγιση «Μία υγεία», η οποία 
κατοχυρώνεται στη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία των ζώων (2007-2013).  Σύμφωνα με 
μελέτες υπάρχει σαφής σύνδεση ανάμεσα στην υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, 
καθώς επίσης και ανάμεσα στις νόσους των ζώων και τις αγροτικές πρακτικές της 
αναπαραγωγής, της εκτροφής και της μεταφοράς των ζώων.

Τα ισχύοντα συστήματα εντατικής κτηνοτροφίας και οι πρακτικές μεταφοράς, που 
περιορίζουν τη φυσική κίνηση των ζώων, αυξάνουν την πίεση και επιτείνουν την ανάγκη για 
αντιβιοτικά φάρμακα, δημιουργούν δυστυχώς ιδανικές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό 
των παθογόνων οργανισμών.  Οι συνθήκες αυτές συνιστούν παράγοντες δυνάμει επιβλαβείς 
για την υγεία των ζώων και κατ’ επέκταση των ανθρώπων. Εκτός αυτού, αναπαραγωγικές 
μέθοδοι, όπως η κλωνοποίηση ή η τροποποίηση του γονιδιώματος των ζώων, είχαν 
ανεπιθύμητες επιδράσεις στην υγεία των ζώων, όπως δυσμορφίες στα νεφρά και τον 
εγκέφαλο και βλάβες στο ανοσοποιητικό σύστημα. Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται 
άγνωστοι παράγοντες κινδύνου, όσον αφορά την εμφάνιση κρουσμάτων της νόσου και τη 
μετάδοσής της στους ανθρώπους.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης φρονεί ότι σημείο εκκίνησης θα πρέπει να αποτελέσει μια 
στρατηγική πρόληψης, η οποία, εφόσον επικεντρωθεί στην ρίζα του προβλήματος και λάβει 
υπόψη της την αρχή της προφύλαξης, οφείλει να αποσκοπεί στην εξάλειψη των παραγόντων 
κινδύνου, οι οποίοι δημιουργούν τα προβλήματα που επηρεάζουν την υγεία των ζώων. Πάνω 
από 64 δισεκατομμύρια ζώων γεννιούνται, εκτρέφονται και σφαγιάζονται ετησίως σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει σημαντική διασύνδεση μεταξύ της κτηνοτροφίας, του εμπορίου 
ζώων και του εμπορίου αγρίων ειδών. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ 
σχετικά με την υγεία των ζώων θα πρέπει πρωτίστως να διαπιστωθεί πώς εμφανίζονται οι 
ασθένειες των ζώων και με ποιον τρόπο μπορούν να προληφθούν και να ελεγχθούν, καθώς 
και ποια διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από τα μέτρα ελέγχου των νόσων, που 
ελήφθησαν στο παρελθόν (γρίπη των πτηνών, αφθώδης πυρετός, γρίπη των χοίρων, 
σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ) κ.ά.). Η συντάκτρια θεωρεί ότι η μαζική 
θανάτωση ζώων θα πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση.

Από το 1980 έχουν εμφανιστεί πάνω από 35 λοιμώδεις νόσοι και έχουν ανακαλυφθεί 87 
παθογόνοι οργανισμοί που προέρχονται από τα ζώα και μεταδόθηκαν στον άνθρωπο, 
προκαλώντας σημαντικό οικονομικό κόστος - το οποίο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί στο 
σύνολό του.
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Τα οικόσιτα ζώα και τα άγρια είδη αποτελούν μέρος του οικοσυστήματος και βρίσκονται σε 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η οποιαδήποτε μορφής κακομεταχείρισή τους, όπως οι 
απάνθρωπες αναπαραγωγικές μέθοδοι ή η αναγκαστική μετακίνησή τους για εμπορικούς 
σκοπούς, έχουν περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην ισορροπία του οικοσυστήματος.  Το γεγονός 
αυτό δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την εμφάνιση νόσων που χρήζουν θεραπείας, μέσω 
της λήψης μέτρων που ενδέχεται να βλάψουν τη βιοποικιλότητα και την ισορροπία του 
οικοσυστήματος. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης, η οποία εργάστηκε κατά το παρελθόν σε 
αυτόν τον τομέα για το υπουργείο Γεωργίας της Ολλανδίας, δεν μπορεί παρά να υπενθυμίσει 
τον σημαντικό αντίκτυπο που είχαν στο περιβάλλον και την κοινωνία οι μαζικές σφαγές 
ζώων και η μετέπειτα διάθεση των πτωμάτων, όταν εμφανίστηκαν η γρίπη των πτηνών, ο 
αφθώδης πυρετός και η γρίπη των χοίρων.  Η μόλυνση των υπογείων υδάτων και τα 
εκτεταμένα νέφη αιθάλης από τις καύσεις πτωμάτων ζώων έχουν βαριές επιπτώσεις, οι οποίες 
συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη από τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Η βελτίωση της διαβίωσης των ζώων δεν πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως την επιβολή 
μεγάλων χρηματικών ποινών στις επιχειρήσεις. Η τρέχουσα ραγδαία ανάπτυξη της 
βιολογικής κτηνοτροφίας και ορισμένες πρωτοβουλίες των κρατών μελών, όπως για 
παράδειγμα η σφραγίδα "Beter Leven" στο βόειο και χοίρειο κρέας, στο κρέας των 
πουλερικών και στα αυγά στην Ολλανδία, έδειξαν ότι υπάρχει ζήτηση από πλευράς 
καταναλωτών για υψηλότερα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, τα οποία συνεπάγονται 
καλύτερα ποιοτικά και πιο ασφαλή τρόφιμα. Η σαφέστερη ενημέρωση των καταναλωτών 
σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων θα ήταν μια θετική συμβολή.

Εν κατακλείδι, αναφέρονται ορισμένα ζητήματα διαδικαστικής φύσεως. Πρώτον είναι 
σημαντικό να υπάρχει συντονισμένο πλαίσιο για την υγεία των ζώων. Εντούτοις, είναι εξίσου 
σημαντικό τα κράτη μέλη να μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα, που να συμβαδίζουν 
με την εν λόγω νομοθεσία, καθώς και να υπερβαίνουν τις διατάξεις της, όταν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, ώστε να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα σε ενδεχόμενη κρίση.

Δεύτερον, η συντάκτρια εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής 
να καταργήσει δύο νομικά εργαλεία, τα οποία αφορούν τις μη εμπορικού χαρακτήρα 
μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, καθώς και την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών και 
τη σήμανση του βοείου κρέατος, τα οποία είτε εγκρίθηκαν προσφάτως από τους 
συννομοθέτες είτε αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο της διαδικασίας συναπόφασης. Η 
συγκεκριμένη συμπεριφορά της Επιτροπής δεν ωφελεί την ασφάλεια δικαίου και ως εκ 
τούτου δεν θα πρέπει να ενθαρρύνεται περαιτέρω.

Εν κατακλείδι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην υγεία 
και την καλή διαβίωση των ζώων, η συντάκτρια δεν επιθυμεί να αποκλείσει τα αποτελέσματα 
ενδεχόμενης μελλοντικής πρότασης σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
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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 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο αντίκτυπος των μεταδοτικών νόσων 
των ζώων και των μέτρων που είναι 
αναγκαία για τον έλεγχο των νόσων αυτών 
μπορεί να είναι καταστροφικός για 
μεμονωμένα ζώα, ζωικούς πληθυσμούς, 
κατόχους ζώων και την οικονομία.

(1) Ο αντίκτυπος των μεταδοτικών νόσων 
των ζώων και των μέτρων που είναι 
αναγκαία για τον έλεγχο των νόσων αυτών 
μπορεί να είναι καταστροφικός για 
μεμονωμένα ζώα, ζωικούς πληθυσμούς, 
κατόχους ζώων, τον πληθυσμό και την 
οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Όπως έχει αποδειχθεί από την 
πρόσφατη εμπειρία, οι μεταδοτικές νόσοι 
των ζώων μπορούν επίσης να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, 
όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της 
γρίπης των πτηνών και της σαλμονέλας.

(2) Όπως έχει αποδειχθεί από την 
πρόσφατη εμπειρία, οι μεταδοτικές νόσοι 
των ζώων μπορούν επίσης να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, 
όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της 
σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των 
βοοειδών (ΣΕΒ), της γρίπης των πτηνών 
και της σαλμονέλας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί η κρίση της ΣΕΒ, διότι εκτός του ότι αποτέλεσε ένα σοβαρό 
πρόβλημα υγείας των ζώων που μεταδόθηκε στον άνθρωπο μέσω των τροφίμων, ήταν επίσης 
ένα σοβαρό πλήγμα για την εμπιστοσύνη του κοινού όσον αφορά την ασφάλεια της τροφικής 
αλυσίδας καθώς και απέναντι στους φορείς χάραξης πολιτικής.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Επιπλέον, μπορούν να παρατηρηθούν 
δυσμενείς αλληλεπιδράσεις όσον αφορά 
την βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή, 
και άλλες περιβαλλοντικές πτυχές. Η 
κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την 
εμφάνιση νέων νόσων, τον επιπολασμό 
των υφιστάμενων νόσων και τη 
γεωγραφική κατανομή των νοσογόνων 
παραγόντων και των διαβιβαστών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
πλήττουν την άγρια πανίδα και χλωρίδα.

(3) Επιπλέον, μπορούν να παρατηρηθούν 
δυσμενείς αλληλεπιδράσεις όσον αφορά 
την βιοποικιλότητα, την επισιτιστική 
ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, τη 
ρύπανση και άλλες περιβαλλοντικές 
πτυχές. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να 
επηρεάσει την εμφάνιση νέων νόσων, τον 
επιπολασμό των υφιστάμενων νόσων και 
τη γεωγραφική κατανομή των νοσογόνων 
παραγόντων και των διαβιβαστών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
πλήττουν την άγρια πανίδα και χλωρίδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επισιτιστική ασφάλεια κα η περιβαλλοντική ρύπανση επηρεάζονται επίσης από μεταδοτικές 
ασθένειες των ζώων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προκειμένου να εξασφαλιστούν υψηλά 
πρότυπα δημόσιας υγείας και υγείας των 
ζώων στην Ένωση, η ορθολογική 
ανάπτυξη των τομέων της γεωργίας και της 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η αύξηση 
της παραγωγικότητας, θα πρέπει να 
καθοριστούν κανόνες για την υγεία των 
ζώων σε ενωσιακό επίπεδο. Οι κανόνες 
αυτοί είναι απαραίτητοι, μεταξύ άλλων, για 
να συμβάλουν στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς και στην αποφυγή της 
διασποράς λοιμωδών νόσων.

(4) Προκειμένου να εξασφαλιστούν υψηλά 
πρότυπα δημόσιας υγείας και υγείας των 
ζώων στην Ένωση, η ορθολογική 
ανάπτυξη των τομέων της γεωργίας και της 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η αύξηση 
της βιώσιμης παραγωγικότητας, θα πρέπει 
να καθοριστούν κανόνες για την υγεία των 
ζώων σε ενωσιακό επίπεδο. Οι κανόνες 
αυτοί είναι απαραίτητοι, μεταξύ άλλων, για 
να συμβάλουν στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, στην αποφυγή της 
διασποράς λοιμωδών νόσων και στην 
ενίσχυση της καλής διαβίωσης των 
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ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές μελέτες, μεταξύ αυτών και επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση της καλής διαβίωσης 
των ζώων ωφελεί την υγεία των ζώων και το αντίστροφο.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η ανακοίνωση της Επιτροπής 
σχετικά με τη στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία 
και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-
2015 επαναλαμβάνει ότι το άρθρο 13 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει τα 
ζώα ως ευαίσθητα όντα και απαιτεί να 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
απαιτήσεις καλής διαβίωσής τους κατά 
τη διαμόρφωση και την εφαρμογή 
ορισμένων πολιτικών της ΕΕ. Σε αυτό το 
πλαίσιο, είναι αναγκαίο να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη η θετική επίδραση των 
υψηλών προτύπων για την καλή διαβίωση 
των ζώων στην υγεία των ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 ΣΛΕΕ αναφέρει σαφώς ότι πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι απαιτήσεις 
καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών της 
Ένωσης. Η αναφορά στο άρθρο 13 της ΣΛΕΕ είναι απολύτως αναγκαία, καθώς η εν λόγω 
πρόταση κανονισμού όσον αφορά την υγεία των ζώων αφορά σαφώς την καλή διαβίωση των 
ζώων.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η εντατικοποίηση και η 
ενσωμάτωση της παραγωγής τροφίμων 
καθώς και η αύξηση των μεταφορών 
κατά τη διάρκεια της παραγωγής και 
πριν από την σφαγή συνιστούν την αιτία 
πολλών ζωονόσων που εμφανίστηκαν τον 
20 αιώνα. Ο εν λόγω κανονισμός παρέχει 
τη βάση για να αξιολογηθούν και να 
επανεξεταστούν προσεκτικά οι 
υφιστάμενες μέθοδοι, προκειμένου να 
εντοπιστεί η πηγή των προβλημάτων και 
των νόσων που σχετίζονται με τα ζώα και 
να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την 
αποφυγή της πρόκλησης κρουσμάτων 
όπως αυτά του πρόσφατου παρελθόντος 
λόγω μη βιώσιμων μεθόδων εκτροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτροφή ζώων έχει εντατικοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, με ορισμένες εγκαταστάσεις να 
στεγάζουν πολλές χιλιάδες ζώα σε σχετικά μικρές εκτάσεις. Επίσης, αυξάνονται οι μεταφορές 
μεγάλων αποστάσεων για τα ζώα που προορίζονται για σφαγή, με αποτέλεσμα τα ζώα να 
παραμένουν περιορισμένα σε κλειστό χώρο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι πρακτικές αυτές 
δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες πολλαπλασιασμού των νοσογόνων παραγόντων, γεγονός 
που ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Κατά τον καθορισμό των εν λόγω 
ζωοϋγειονομικών κανόνων είναι 
σημαντικό να υπάρξει προβληματισμός 
όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της υγείας 
των ζώων και της δημόσιας υγείας, του 

(9) Κατά τον καθορισμό των εν λόγω 
ζωοϋγειονομικών κανόνων είναι 
σημαντικό να υπάρξει προβληματισμός 
όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της υγείας 
των ζώων και της δημόσιας υγείας, του 
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περιβάλλοντος, της ασφάλειας των 
τροφίμων και των ζωοτροφών, της καλής 
μεταχείρισης των ζώων, της επισιτιστικής 
ασφάλειας και των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών πτυχών.

περιβάλλοντος, της ασφάλειας των 
τροφίμων και των ζωοτροφών, της 
επισιτιστικής ασφάλειας, των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών πτυχών και 
ιδίως της καλής διαβίωσης των ζώων, 
δεδομένης της αλληλεξάρτησης ανάμεσα 
στην καλή διαβίωση και την υγεία των 
ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές μελέτες, μεταξύ αυτών και επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση της καλής διαβίωσης 
των ζώων ωφελεί την υγεία των ζώων και το αντίστροφο.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σε ειδικές περιπτώσεις όπου υπάρχει 
σημαντικός κίνδυνος την υγεία των ζώων ή 
τη δημόσια υγεία αλλά εξακολουθεί να 
υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα, το 
άρθρο 5 παράγραφος 7 της συμφωνίας 
ΥΦΠ που έχει ερμηνευθεί για την Ένωση 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας 
Φεβρουαρίου 2000 για την αρχή της 
προφύλαξης13 επιτρέπει σε ένα μέλος της 
εν λόγω συμφωνίας να θεσπίζει προσωρινά 
μέτρα με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Υπό 
τις συνθήκες αυτές, το μέλος του ΠΟΕ 
υποχρεούται να αποκτήσει τις πρόσθετες 
πληροφορίες που απαιτούνται για μια 
περισσότερο αντικειμενική εκτίμηση της 
επικινδυνότητας και την ανάλογη 
επανεξέταση του μέτρου εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος.

(12) Σε ειδικές περιπτώσεις όπου υπάρχει 
σημαντικός κίνδυνος για την υγεία των 
ζώων ή τη δημόσια υγεία αλλά 
εξακολουθεί να υπάρχει επιστημονική 
αβεβαιότητα, το άρθρο 5 παράγραφος 7 
της συμφωνίας ΥΦΠ που έχει ερμηνευθεί 
για την Ένωση στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2000 για 
την αρχή της προφύλαξης, η οποία 
κατοχυρώνεται στο δίκαιο της ΕΕ στο 
άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 
2002 για τον καθορισμό των γενικών 
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων και τον καθορισμό 
διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των 
τροφίμων, επιτρέπει σε ένα μέλος της εν 
λόγω συμφωνίας να θεσπίζει προσωρινά 
μέτρα με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Υπό 
τις συνθήκες αυτές, το μέλος του ΠΟΕ 
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υποχρεούται να αποκτήσει τις πρόσθετες 
πληροφορίες που απαιτούνται για μια 
περισσότερο αντικειμενική εκτίμηση της 
επικινδυνότητας και την ανάλογη 
επανεξέταση του μέτρου εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι νόσοι που εκδηλώνονται σε 
πληθυσμούς άγριων ζώων μπορεί να έχουν 
ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για τη 
γεωργία και την υδατοκαλλιέργεια, τη 
δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τη 
βιοποικιλότητα. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο 
το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού να καλύπτει σε τέτοιες 
περιπτώσεις τα άγρια ζώα, τόσο ως 
δυνητικά θύματα των εν λόγω νόσων όσο 
και ως διαβιβαστές τους.

(16) Οι νόσοι που εκδηλώνονται σε 
πληθυσμούς άγριων ζώων, για παράδειγμα 
η λύσσα, μπορεί να έχουν ιδιαίτερα 
αρνητικές συνέπειες για τη γεωργία και 
την υδατοκαλλιέργεια, τη δημόσια υγεία, 
το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.
Είναι, συνεπώς, σκόπιμο το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού να 
καλύπτει σε τέτοιες περιπτώσεις τα άγρια 
ζώα, τόσο ως δυνητικά θύματα των εν 
λόγω νόσων όσο και ως διαβιβαστές τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λύσσα συνιστά χαρακτηριστική νόσο που εύκολα υπερβαίνει τα σύνορα μέσω πολλαπλών 
διαβιβαστών της νόσου και η οποία μεταδίδεται ανάμεσα σε ζώα και ανθρώπους. Συνιστά 
μείζονα κίνδυνο της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων και πλήττει τόσο τα άγρια όσο 
και τα δεσποζόμενα ζώα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στην ενωσιακή νομοθεσία που (19) Στην ενωσιακή νομοθεσία που 
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θεσπίστηκε πριν από τον παρόντα 
κανονισμό ορίζονται χωριστοί 
ζωοϋγειονομικοί κανόνες για τα χερσαία 
και τα υδρόβια ζώα. Η οδηγία 2006/88/EK 
του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2006, σχετικά με τις απαιτήσεις 
υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα 
υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους 
και σχετικά με την πρόληψη και τον 
έλεγχο ορισμένων νόσων των υδρόβιων 
ζώων20 ορίζει συγκεκριμένους κανόνες 
για τα υδρόβια ζώα. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, ωστόσο, οι βασικές αρχές για 
την καλή διακυβέρνηση της υγείας ισχύουν 
και για τις δύο ομάδες ειδών ζώων.
Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
καλύπτει τόσο τα χερσαία όσο και τα 
υδρόβια ζώα και να ευθυγραμμίζει τους εν 
λόγω κανόνες για την υγεία των ζώων 
κατά περίπτωση. Ωστόσο, για ορισμένες 
πτυχές, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
καταχώριση και την έγκριση των 
εγκαταστάσεων και την ιχνηλασιμότητα 
και τις μετακινήσεις των ζώων εντός της 
Ένωσης, ο παρών κανονισμός υιοθετεί την 
προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί κατά το 
παρελθόν, η οποία ήταν να ορίζονται 
διαφορετικές δέσμες ζωοϋγειονομικών 
κανόνων για τα χερσαία και τα υδρόβια 
ζώα, λόγω των διαφορετικών 
περιβαλλόντων τους και συνεπώς 
διαφορετικών απαιτήσεων για τη 
διαφύλαξη της υγείας.

θεσπίστηκε πριν από τον παρόντα 
κανονισμό ορίζονται χωριστοί 
ζωοϋγειονομικοί κανόνες για τα χερσαία 
και τα υδρόβια ζώα. Η οδηγία 2006/88/EK 
του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2006, σχετικά με τις απαιτήσεις 
υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα 
υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους 
και σχετικά με την πρόληψη και τον 
έλεγχο ορισμένων νόσων των υδρόβιων 
ζώων ορίζει συγκεκριμένους κανόνες για 
τα υδρόβια ζώα. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, ωστόσο, οι βασικές αρχές για 
την καλή διακυβέρνηση της υγείας και τις 
καλές κτηνοτροφικές μεθόδους ισχύουν 
και για τις δύο ομάδες ειδών ζώων.
Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
καλύπτει τόσο τα χερσαία όσο και τα 
υδρόβια ζώα και να ευθυγραμμίζει τους εν 
λόγω κανόνες για την υγεία των ζώων 
κατά περίπτωση. Ωστόσο, για ορισμένες 
πτυχές, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
καταχώριση και την έγκριση των 
εγκαταστάσεων και την ιχνηλασιμότητα 
και τις μετακινήσεις των ζώων εντός της 
Ένωσης, ο παρών κανονισμός υιοθετεί την 
προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί κατά το 
παρελθόν, η οποία ήταν να ορίζονται 
διαφορετικές δέσμες ζωοϋγειονομικών 
κανόνων για τα χερσαία και τα υδρόβια 
ζώα, λόγω των διαφορετικών 
περιβαλλόντων τους και συνεπώς 
διαφορετικών απαιτήσεων για τη 
διαφύλαξη της υγείας.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η διατήρηση ζώων συντροφιάς, (21) Η διατήρηση ζώων συντροφιάς, 
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συμπεριλαμβανομένων των διακοσμητικών 
υδρόβιων ζώων σε νοικοκυριά και μη 
εμπορικά διακοσμητικά ενυδρεία, σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
παρουσιάζει γενικά χαμηλότερο κίνδυνο 
για την υγεία σε σύγκριση με άλλους 
τρόπους διατήρησης ή μεταφοράς ζώων σε 
ευρύτερη κλίμακα, όπως η συνήθης 
πρακτική στον τομέα της γεωργίας.
Επομένως, δεν είναι ορθό οι γενικές 
απαιτήσεις σχετικά με την καταχώριση, 
την τήρηση αρχείων και τις μετακινήσεις 
στο εσωτερικό της Ένωσης να ισχύουν για 
τα ζώα αυτών των ειδών, καθώς αυτό θα 
αποτελούσε αδικαιολόγητη διοικητική 
επιβάρυνση και κόστος. Η καταχώριση και 
οι απαιτήσεις τήρησης αρχείου, συνεπώς, 
δεν θα πρέπει να ισχύουν για τους 
κατόχους ζώων συντροφιάς. Επιπλέον, θα 
πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για 
τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
ζώων συντροφιάς εντός της Ένωσης.

συμπεριλαμβανομένων των διακοσμητικών 
υδρόβιων ζώων σε νοικοκυριά και μη 
εμπορικά διακοσμητικά ενυδρεία, σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, κάτι 
που συνιστά πρακτική μη εμπορικού 
χαρακτήρα, παρουσιάζει γενικά 
χαμηλότερο κίνδυνο για την υγεία σε 
σύγκριση με άλλους τρόπους διατήρησης ή 
μεταφοράς ζώων σε ευρύτερη κλίμακα, 
όπως η συνήθης πρακτική στον τομέα της 
γεωργίας. Επομένως, δεν είναι ορθό οι 
γενικές απαιτήσεις σχετικά με την 
καταχώριση, την τήρηση αρχείων και τις 
μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ένωσης 
να ισχύουν για τα ζώα αυτών των ειδών, 
καθώς αυτό θα αποτελούσε αδικαιολόγητη 
διοικητική επιβάρυνση και κόστος για τους 
πολίτες. Η καταχώριση και οι απαιτήσεις 
τήρησης αρχείου, συνεπώς, δεν θα πρέπει 
να ισχύουν για τους κατόχους ζώων 
συντροφιάς. Επιπλέον, θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις μη 
εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων 
συντροφιάς εντός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, 
μια νόσος συνδέεται συνήθως με την 
κλινική ή την παθολογική εκδήλωση της 
λοίμωξης. Ωστόσο, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, ο οποίος αποσκοπεί 
στον έλεγχο της διασποράς και στην 
εκρίζωση ορισμένων μεταδοτικών νόσων 
των ζώων, ο ορισμός της νόσου θα πρέπει 
να είναι ευρύτερος προκειμένου να 
συμπεριλάβει και άλλους φορείς του 
νοσογόνου παράγοντα.

(25) Για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, 
μια νόσος συνδέεται συνήθως με την 
κλινική ή την παθολογική εκδήλωση της 
λοίμωξης. Ωστόσο, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, ο οποίος αποσκοπεί 
στον έλεγχο της διασποράς και στην 
εκρίζωση ορισμένων μεταδοτικών νόσων 
των ζώων, ο ορισμός της νόσου θα πρέπει 
να είναι ευρύτερος προκειμένου να 
συμπεριλάβει και άλλους φορείς του 
νοσογόνου παράγοντα όπως για 
παράδειγμα μικροοργανισμούς που 
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αναπτύσσουν αντοχή σε 
αντιμικροβιακούς παράγοντες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντοχή στους αντιμικροβιακούς παράγοντες συνιστά μείζονα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 
και την υγεία των ζώων. Η παρουσία του έχει αυξηθεί θεαματικά, με αποτέλεσμα πολλά 
νοσοκομεία να τοποθετούν τους αγρότες χωριστά δωμάτια λόγου του φόβου της εξάπλωσης 
μικροοργανισμών που έχουν αναπτύξει αντοχή σε αντιμικροβιακούς παράγοντες.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ορισμένες μεταδοτικές νόσοι των 
ζώων δεν είναι εύκολο να διασπαρούν σε 
άλλα ζώα ή σε ανθρώπους και, συνεπώς, 
δεν προκαλούν οικονομικές ζημίες ή 
ζημίες στη βιοποικιλότητα σε ευρεία 
κλίμακα. Ως εκ τούτου, δεν αποτελούν 
σοβαρή απειλή για την υγεία των ζώων ή 
τη δημόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και είναι συνεπώς δυνατόν, εάν 
κριθεί σκόπιμο, να αντιμετωπιστούν με 
εθνικούς κανόνες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος το παραπάνω να αποτελέσει μέρος του κειμένου του κανονισμού, καθώς 
πρόκειται για κάτι που τα κράτη μέλη γνωρίζουν πολύ καλά.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων 
που δεν υπόκεινται σε μέτρα τα οποία 

(27) Για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων 
που δεν υπόκεινται σε μέτρα τα οποία 
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ορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, οι οποίες 
όμως έχουν κάποια οικονομική σημασία 
για τον ιδιωτικό τομέα σε τοπικό επίπεδο, 
η Επιτροπή θα πρέπει, με τη βοήθεια των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, να 
προβεί σε ενέργειες για την πρόληψη ή τον 
έλεγχο των νόσων αυτών, για παράδειγμα 
μέσω μέτρων αυτορρύθμισης ή με την 
ανάπτυξη κωδίκων πρακτικής.

ορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, οι οποίες 
όμως έχουν κάποια οικονομική σημασία 
για τον ιδιωτικό τομέα σε τοπικό επίπεδο, 
η Επιτροπή θα πρέπει, με τη βοήθεια των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, να 
προβεί σε ενέργειες για την πρόληψη ή τον 
έλεγχο των νόσων αυτών, για παράδειγμα 
μέσω της ανάπτυξης κωδίκων πρακτικής 
ή μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σκάνδαλα είναι αμέτρητα, μερικά από τα οποία είναι πολύ πρόσφατα, όπως είναι ορμόνες 
και τη σαλμονέλα. Αποδεικνύεται κατά συνέπεια ότι η αυτορρύθμιση στον τομέα αυτό δεν θα 
λειτουργήσει.  Όχι μόνο θα αυξήσει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των 
ζώων, αλά θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων και την επισιτιστική 
ασφάλεια.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η δράση αριθ. 5 της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – σχέδιο 
δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου 
από τη μικροβιακή αντοχή τονίζει τον 
προληπτικό ρόλο του παρόντος 
κανονισμού και την επακόλουθη 
αναμενόμενη μείωση της χρήσης 
αντιβιοτικών στα ζώα. Η αντοχή των 
μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά στα 
οποία είχαν προηγουμένως ανταποκριθεί 
αυξάνεται. Η αντοχή αυτή περιπλέκει τη 
θεραπεία λοιμωδών νόσων στον άνθρωπο 
και τα ζώα. Ως αποτέλεσμα, οι 
μικροοργανισμοί που έχουν αναπτύξει 
αντοχή στους αντιμικροβιακούς 
παράγοντες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
σαν να ήταν μολυσματικές νόσοι, και 
συνεπώς να καλύπτονται από το πεδίο 

(29) Η δράση αριθ. 5 της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – σχέδιο 
δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου 
από τη μικροβιακή αντοχή τονίζει τον 
προληπτικό ρόλο του παρόντος 
κανονισμού και την επακόλουθη 
αναμενόμενη μείωση της χρήσης 
αντιβιοτικών στα ζώα. Η αντοχή των 
μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά στα 
οποία είχαν προηγουμένως ανταποκριθεί 
αυξάνεται. Η αντοχή αυτή περιπλέκει τη 
θεραπεία λοιμωδών νόσων στον άνθρωπο 
και τα ζώα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στα ψηφίσματά του της 12ης Μαΐου 2011 
σχετικά με την ανθεκτικότητα στα 
αντιβιοτικά1 , της 27ης Οκτωβρίου 2011 
σχετικά με την απειλή της μικροβιακής 
αντοχής για τη δημόσια υγεία2 και της 
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εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη 
μικροβιακή πρόκληση - ο κίνδυνος από 
τη μικροβιακή αντοχή αυξάνεται3, έχει 
επανειλημμένως επισημάνει ότι είναι 
σημαντικό να αντιμετωπιστεί η 
μικροβιακή αντοχή. Τον Νοέμβριο του 
2011 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση 
σχετικά με ένα σχέδιο δράσης κατά του 
αυξανόμενου κινδύνου από την 
μικροβιακή αντοχή4, ενώ το Συμβούλιο 
εξέτασε το εν λόγω θέμα στα 
συμπεράσματά του της 22ας Ιουνίου 
20125. Ως αποτέλεσμα, οι μικροοργανισμοί 
που έχουν αναπτύξει αντοχή στους 
αντιμικροβιακούς παράγοντες θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται σαν να ήταν 
μολυσματικές νόσοι, και συνεπώς να 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.
___________________
1 P7_TA(2011)0238
2 P7_TA(2011)0473
3 P7_TA(2012)0483
4 COM(2011)0748
5 http://ue.eu.int/press/press-
releases/employment,-social-policy,-
health-and-consumer-
affairs?target=2012&infotarget=&max=0
&bid=79&lang=en

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντοχή στους αντιμικροβιακούς παράγοντες συνιστά μείζονα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 
και την υγεία των ζώων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιμείνει επανειλημμένως ότι πρέπει 
να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή για τη δημόσια υγεία. Τούτο θα πρέπει να διασφαλίζεται στον 
παρόντα κανονισμό.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις 
μεταδοτικές νόσους των ζώων σε επίπεδο 
Ένωσης, είναι απαραίτητο να καταρτιστεί 
εναρμονισμένος κατάλογος με τις 
μεταδοτικές νόσους των ζώων
(«καταγεγραμμένες νόσοι»). Η
εκτελεστική αρμοδιότητα καθορισμού 
ενός τέτοιου καταλόγου θα πρέπει 
επομένως να ανατεθεί στην Επιτροπή.

(31) Είναι απαραίτητο να καταρτιστεί 
εναρμονισμένος κατάλογος με τις 
μεταδοτικές νόσους των ζώων
(«καταγεγραμμένες νόσοι»), ο οποίος θα 
πρέπει να παρατίθεται σε παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις για την τροποποίηση ή 
συμπλήρωση του εν λόγω καταλόγου, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση νομικής φύσης. Οι «καταγεγραμμένες νόσοι» συνιστούν βασικό στοιχείο του εν λόγω 
κανονισμού και δεν θα πρέπει να μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται με 
εκτελεστικές πράξεις, αλλά να συνιστούν αντικείμενο δημοκρατικής εποπτείας τόσο από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Στο μέλλον μπορεί να αναδυθούν 
νόσοι που δυνητικά να παρουσιάζουν 
σοβαρή επικινδυνότητα για τη δημόσια 
υγεία ή την υγεία των ζώων και να έχουν 
επιπτώσεις στην υγεία, την οικονομία ή το 
περιβάλλον. Μετά την αξιολόγησή τους 
και μετά την έγκριση προσωρινών 
επειγόντων μέτρων, όταν χρειάζεται, είναι 
ενδεχομένως απαραίτητη μια ταχεία 
αντίδραση καθώς και η εισαγωγή τέτοιων 
νόσων στον κατάλογο με τις νόσους.

(32) Στο μέλλον μπορεί να αναδυθούν 
νόσοι που δυνητικά να παρουσιάζουν 
σοβαρή επικινδυνότητα για τη δημόσια 
υγεία ή την υγεία των ζώων και να έχουν 
επιπτώσεις στην υγεία, την οικονομία ή το 
περιβάλλον. Μετά την αξιολόγησή τους 
και μετά την έγκριση προσωρινών 
επειγόντων μέτρων, όταν χρειάζεται, είναι 
ενδεχομένως απαραίτητη μια ταχεία 
αντίδραση καθώς και η εισαγωγή τέτοιων 
νόσων στον κατάλογο με τις νόσους.
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Συνεπώς, σε αυτές τις δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις κινδύνου για 
τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα 
με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Συνεπώς, σε αυτές τις δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις κινδύνου για
τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία για την έκδοση, σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, πράξεων σύμφωνα με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Οι ειδικοί κανόνες πρόληψης και 
ελέγχου του παρόντος κανονισμού για μία 
συγκεκριμένη μεταδοτική νόσο των ζώων 
πρέπει να ισχύουν για τα είδη των ζώων 
που μπορούν να μεταδίδουν τη νόσο, 
επειδή είναι επίνοσα σε αυτή ή ενεργούν 
ως διαβιβαστές. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, είναι 
απαραίτητο να καταρτιστεί 
εναρμονισμένος κατάλογος των ειδών 
(«καταγεγραμμένα είδη») για τα οποία θα 
πρέπει να εφαρμόζονται σε επίπεδο 
Ένωσης τα μέτρα για συγκεκριμένες 
καταγεγραμμένες νόσους και, επομένως, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες κατάρτισης 
ενός τέτοιου καταλόγου.

(35) Οι ειδικοί κανόνες πρόληψης και 
ελέγχου του παρόντος κανονισμού για μία 
συγκεκριμένη μεταδοτική νόσο των ζώων 
πρέπει να ισχύουν για τα είδη των ζώων 
που μπορούν να μεταδίδουν τη νόσο, 
επειδή είναι επίνοσα σε αυτή ή ενεργούν 
ως διαβιβαστές. Είναι, επομένως, 
απαραίτητο να καταρτιστεί 
εναρμονισμένος κατάλογος των ειδών 
(«καταγεγραμμένα είδη») για τα οποία θα 
πρέπει να εφαρμόζονται σε επίπεδο 
Ένωσης τα μέτρα για συγκεκριμένες 
καταγεγραμμένες νόσους και ο οποίος θα 
πρέπει να παρατίθεται σε παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις για την τροποποίηση ή 
συμπλήρωση του εν λόγω καταλόγου, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση νομικής φύσης. Τα «καταγεγραμμένα είδη» συνιστούν βασικό στοιχείο του εν λόγω 
κανονισμού και δεν θα πρέπει να μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται με 
εκτελεστικές πράξεις, αλλά να συνιστούν αντικείμενο δημοκρατικής εποπτείας τόσο από το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού σε σχέση με τα μέτρα 
πρόληψης και ελέγχου των νόσων που 
ισχύουν για τις καταγεγραμμένες νόσους,
είναι απαραίτητο να καθοριστεί ότι οι 
κανόνες, οι οποίοι προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται σε 
καταγεγραμμένες νόσους σε επίπεδο 
Ένωσης. Επομένως, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή προκειμένου να καθορίζει 
ποιες καταγεγραμμένες νόσοι υπόκεινται 
σε ποιους κανόνες.

(37) Είναι απαραίτητο να καθοριστεί ότι οι 
κανόνες, οι οποίοι προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται σε 
καταγεγραμμένες νόσους σε επίπεδο 
Ένωσης καθώς και να καταρτιστεί 
σχετικός κατάλογος. Ο κατάλογος αυτός
θα πρέπει να τηρείται και να 
επικαιροποιείται ως παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις για την κατάρτιση, τροποποίηση 
ή συμπλήρωση του εν λόγω καταλόγου, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση νομικής φύσης. Οι κανόνες πρόληψης και ελέγχου των νόσων που εφαρμόζονται σε 
καταγεγραμμένες νόσους συνιστούν βασικό στοιχείο του εν λόγω κανονισμού και δεν θα πρέπει 
να μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται με εκτελεστικές πράξεις, αλλά να 
συνιστούν αντικείμενο δημοκρατικής εποπτείας τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και 
από το Συμβούλιο.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, οι κατ' 
επάγγελμα ασχολούμενοι με τα ζώα και οι 
κάτοχοι ζώων συντροφιάς που εργάζονται 
με ζώα είναι τα καταλληλότερα πρόσωπα 
να παρατηρούν και να διασφαλίζουν την 

(38) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, οι κατ' 
επάγγελμα ασχολούμενοι με τα ζώα και οι 
κάτοχοι ζώων συντροφιάς που εργάζονται 
με ζώα είναι τα καταλληλότερα πρόσωπα 
να παρατηρούν και να διασφαλίζουν την 
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υγεία των ζώων υπό την ευθύνη τους.
Επομένως, θα πρέπει να έχουν την 
πρωταρχική ευθύνη για την υλοποίηση των 
μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο 
της διασποράς των νόσων στα ζώα και τα 
προϊόντα υπό την ευθύνη τους.

υγεία των ζώων υπό την ευθύνη τους.
Επομένως, θα πρέπει να έχουν την 
πρωταρχική ευθύνη για την υλοποίηση των 
μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο 
της διασποράς των νόσων στα ζώα και τα 
προϊόντα υπό την ευθύνη τους και θα 
πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση των 
πρακτικών που αφορούν την υγεία των 
ζώων.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα βιοκτόνα προϊόντα, όπως τα 
απολυμαντικά για κτηνιατρική υγιεινή ή 
για τους χώρους τροφής και σίτισης των 
ζώων, τα εντομοκτόνα, τα απωθητικά ή τα 
τρωκτικοκτόνα διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στις στρατηγικές βιοπροφύλαξης, 
τόσο σε επίπεδο εκμετάλλευσης, όσο και 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των 
ζώων. Θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρούνται 
ως μέρος των μέτρων βιοπροφύλαξης.

(40) Τα βιοκτόνα προϊόντα, όπως τα 
απολυμαντικά για κτηνιατρική υγιεινή ή 
για τους χώρους τροφής και σίτισης των 
ζώων, τα εντομοκτόνα, τα απωθητικά ή τα 
τρωκτικοκτόνα διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στις στρατηγικές βιοπροφύλαξης, 
τόσο σε επίπεδο εκμετάλλευσης, όσο και 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των 
ζώων. Θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρούνται 
ως μέρος των μέτρων βιοπροφύλαξης και ο 
αντίκτυπος της χρήσης τους στη δημόσια 
υγεία, την υγεία των ζώων και το 
περιβάλλον θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά την εφαρμογή μέτρων 
πρόληψης για τη βιοπροφύλαξη.

Or. en
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Η γνώση της υγείας των ζώων, 
συμπεριλαμβανομένων των συμπτωμάτων, 
των συνεπειών και των πιθανών τρόπων 
πρόληψης, θεραπείας και ελέγχου των 
νόσων συμπεριλαμβανομένης της 
βιοπροφύλαξης αποτελεί προϋπόθεση για 
την αποτελεσματική διαχείριση της υγείας 
των ζώων και είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την εξασφάλιση της έγκαιρης 
διάγνωσης των νόσων των ζώων. Οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων και οι λοιποί κατ' 
επάγγελμα ασχολούμενοι με τα ζώα θα 
πρέπει, επομένως, να αποκτήσουν τέτοιες 
γνώσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Οι εν 
λόγω γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν με 
διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω τυπικής 
εκπαίδευσης, αλλά και μέσω του 
συστήματος παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που υπάρχει 
στον γεωργικό τομέα ή μέσω άτυπης 
κατάρτισης στην οποία η συνεισφορά των 
εθνικών και ευρωπαϊκών οργανώσεων 
κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
λοιπών οργανώσεων μπορεί να είναι 
πολύτιμη. Τα εναλλακτικά μέσα 
απόκτησης των γνώσεων αυτών θα πρέπει 
επίσης να αναγνωρίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

(41) Η γνώση της υγείας των ζώων, 
συμπεριλαμβανομένων των συμπτωμάτων, 
των συνεπειών και των πιθανών τρόπων 
πρόληψης, θεραπείας και ελέγχου των 
νόσων συμπεριλαμβανομένης της 
βιοπροφύλαξης αποτελεί προϋπόθεση για 
την αποτελεσματική διαχείριση της υγείας 
των ζώων και είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την εξασφάλιση της έγκαιρης 
διάγνωσης των νόσων των ζώων. Οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων και οι λοιποί κατ' 
επάγγελμα ασχολούμενοι με τα ζώα θα 
πρέπει, επομένως, να αποκτήσουν τέτοιες 
γνώσεις. Οι εν λόγω γνώσεις μπορούν να 
αποκτηθούν με διάφορους τρόπους, π.χ. 
μέσω τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και μέσω 
του συστήματος παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που υπάρχει 
στον γεωργικό τομέα ή μέσω άτυπης 
κατάρτισης στην οποία η συνεισφορά των 
εθνικών και ευρωπαϊκών οργανώσεων 
κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
λοιπών οργανώσεων μπορεί να είναι 
πολύτιμη. Τα εναλλακτικά μέσα 
απόκτησης των γνώσεων αυτών θα πρέπει 
επίσης να αναγνωρίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, 
λαμβανομένης υπόψη της πολυσχιδούς 
και διεθνούς διάστασης της 
δραστηριότητας των υπευθύνων 
επιχειρήσεων και των λοιπών κατ' 
επάγγελμα ασχολούμενων με τα ζώα, για 
την επίτευξη συμβατότητας με τη 
στρατηγική της ΕΕ για την υγεία των 
ζώων που εστιάζει στην πρόληψη δεν 
αρκεί πλέον μόνο η επαγγελματική πείρα.
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και οι λοιποί 
κατ' επάγγελμα ασχολούμενοι με τα ζώα 
ενθαρρύνονται ενεργά να αποκτούν τις 
προαναφερθείσες γνώσεις έτσι ώστε να 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός στέρεου 
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πλαισίου της ΕΕ για την υγεία των ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης, θα 
ήταν ανόητο να στηρίζεται κανείς μόνο στην επαγγελματική πείρα χωρίς να βασίζεται στην 
κατάλληλη εκπαίδευση.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η αρμόδια αρχή δεν είναι πάντοτε σε 
θέση να πραγματοποιεί όλες τις 
δραστηριότητες που απαιτούνται από τον 
παρόντα κανονισμό, λόγω περιορισμένων 
πόρων. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο 
να προβλεφθεί μια νομική βάση για την 
ανάθεση της εκτέλεσης των εν λόγω 
δραστηριοτήτων σε κτηνιάτρους.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
ορίζονται οι απαραίτητοι όροι για τη 
γενική εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και 
πρόληψης των νόσων και σε όλη την 
Ένωση, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 
αφορά την ανάθεση της εκτέλεσης των 
δραστηριοτήτων αυτών σε κτηνιάτρους και 
την κατάλληλη κατάρτισή τους.

(46) Η αρμόδια αρχή δεν είναι πάντοτε σε 
θέση να πραγματοποιεί όλες τις 
δραστηριότητες που απαιτούνται από τον 
παρόντα κανονισμό, λόγω περιορισμένων 
πόρων. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο 
να προβλεφθεί μια νομική βάση για την
ανάθεση της εκτέλεσης των εν λόγω 
δραστηριοτήτων σε κτηνιάτρους. Για τον 
ίδιο λόγο είναι ζωτικής σημασίας οι 
κτηνίατροι αυτοί να μην έχουν 
συγκρούσεις συμφερόντων. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι ορίζονται οι 
απαραίτητοι όροι για τη γενική εφαρμογή 
των μέτρων ελέγχου και πρόληψης των 
νόσων και σε όλη την Ένωση, πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
ανάθεση της εκτέλεσης των 
δραστηριοτήτων αυτών σε κτηνιάτρους και 
την κατάλληλη κατάρτισή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συγκρούσεις συμφερόντων συνιστούν, δυστυχώς, ένα ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα, ιδίως 
εάν λάβει κανείς υπόψη ότι πολλοί κτηνίατροι που αναλαμβάνουν να διενεργήσουν τους 
υγειονομικούς ελέγχους πληρώνονται από τις εγκαταστάσεις που ελέγχουν. Το θέμα αυτό πρέπει 
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να αντιμετωπιστεί προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και να δημιουργηθούν κατάλληλες 
δικλίδες ασφαλείας για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Η βέλτιστη διαχείριση της υγείας των 
ζώων μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε 
συνεργασία με τους κατόχους ζώων, τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων, άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη και τους εμπορικούς 
εταίρους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
υποστήριξή τους, είναι αναγκαίο να 
οργανωθούν με σαφή και διαφανή τρόπο οι
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η 
εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, η 
αρμόδια αρχή θα πρέπει να λάβει τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για να τηρείται 
ενήμερη η κοινή γνώμη, ιδίως όταν 
υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα ζώα ή 
τα προϊόντα μπορεί να παρουσιάζουν 
επικινδυνότητα για την υγεία των ζώων ή 
τη δημόσια υγεία και όταν ένα κρούσμα 
παρουσιάζει δημόσιο ενδιαφέρον.

(47) Η βέλτιστη διαχείριση της υγείας των 
ζώων μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε 
συνεργασία με τους κατόχους ζώων, τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων, τους 
κτηνιάτρους, τους επαγγελματίες στον 
τομέα της υγείας των ζώων, άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη και τους εμπορικούς 
εταίρους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
υποστήριξή τους, είναι αναγκαίο να 
οργανωθούν με σαφή και διαφανή τρόπο οι 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η 
εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, η 
αρμόδια αρχή θα πρέπει να λάβει τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για να τηρείται 
ενήμερη η κοινή γνώμη, ιδίως όταν 
υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα ζώα ή 
τα προϊόντα μπορεί να παρουσιάζουν 
επικινδυνότητα για την υγεία των ζώων ή 
τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των 
τροφίμων ή το περιβάλλον και όταν ένα 
κρούσμα παρουσιάζει δημόσιο ενδιαφέρον.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Η έγκαιρη ανίχνευση και μια σαφής 
δομή της κοινοποίησης και αναφοράς των 
νόσων είναι καίριας σημασίας για τον 

(49) Η έγκαιρη ανίχνευση και μια σαφής 
δομή της κοινοποίησης και αναφοράς των 
νόσων είναι καίριας σημασίας για τον 
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αποτελεσματικό έλεγχο της νόσου.
Προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπιση, 
πρέπει να κοινοποιείται αμέσως στην 
αρμόδια αρχή κάθε υπόνοια ή επιβεβαίωση 
εστίας ορισμένων καταγεγραμμένων 
νόσων. Οι εν λόγω υποχρεώσεις 
κοινοποίησης θα πρέπει να ισχύουν για 
κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν 
διαφεύγουν της προσοχής κάποιες εστίες 
της νόσου.

αποτελεσματικό έλεγχο της νόσου.
Προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπιση, 
πρέπει να κοινοποιείται αμέσως στην 
αρμόδια αρχή κάθε υπόνοια ή επιβεβαίωση 
εστίας ορισμένων καταγεγραμμένων 
νόσων. Οι εν λόγω υποχρεώσεις 
κοινοποίησης θα πρέπει να ισχύουν για 
κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν 
διαφεύγουν της προσοχής κάποιες εστίες 
της νόσου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων και οι λοιποί κατ' 
επάγγελμα ασχολούμενοι με τα ζώα είναι 
πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τις 
υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
παρατηρούν τα ζώα τους σε τακτική βάση 
και είναι οι πλέον αρμόδιοι να ανιχνεύσουν 
μη φυσιολογική θνησιμότητα ή άλλα 
σοβαρά συμπτώματα μιας νόσου. Ως εκ 
τούτου, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
επιτήρησης και διαδραματίζουν ουσιώδη 
ρόλο στην επιτήρηση που πραγματοποιεί η 
αρμόδια αρχή.

(57) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
παρατηρούν τα ζώα τους σε τακτική βάση 
και είναι οι πλέον αρμόδιοι να ανιχνεύσουν 
μη φυσιολογική θνησιμότητα ή άλλα 
σοβαρά συμπτώματα μιας νόσου. Ως εκ 
τούτου, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
επιτήρησης και διαδραματίζουν ουσιώδη 
ρόλο στην επιτήρηση που πραγματοποιεί η 
αρμόδια αρχή. Παρά τους πιθανούς 
οικονομικούς κινδύνους για τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων, είναι προς το 
συμφέρον τους η μη φυσιολογική 
θνησιμότητα ή άλλα συμπτώματα 
σοβαρής νόσου να αναφέρονται στην 
αρμόδια αρχή, δεδομένου ότι ορισμένα 
μέτρα ελέγχων νόσων ενδέχεται να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στους υπευθύνους 
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επιχειρήσεων και δεδομένου ότι τα κράτη 
μέλη ενδέχεται να αποφασίσουν να 
εφαρμόσουν λογοδοσία στο πλαίσιο του 
ιδιωτικού δικαίου σε υπευθύνους 
επιχειρήσεων που δεν έχουν προβεί σε 
ορθή υποβολή στοιχείων στην αρμόδια 
αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές φορές έχουν ξεκινήσει κρίσεις επειδή οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων επέλεξαν να 
αγνοήσουν τα συμπτώματα της νόσου καθώς και άλλους κινδύνους για την υγεία των ζώων.  Η 
συμπεριφορά αυτή θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και την 
ασφάλεια των τροφίμων και πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η στενή 
συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των υπευθύνων επιχειρήσεων και 
των κτηνιάτρων ή επαγγελματιών της 
υγείας των υδρόβιων ζώων και να 
συμπληρωθεί η επιτήρηση που 
πραγματοποιείται από υπευθύνους
επιχειρήσεων, οι εγκαταστάσεις θα πρέπει, 
ανάλογα με τον τύπο παραγωγής και 
άλλους σχετικούς παράγοντες, να 
υπόκεινται σε επισκέψεις ζωοϋγειονομικού 
ελέγχου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ένα αναλογικό επίπεδο επιτήρησης για 
τους κινδύνους που συνδέονται με
διάφορους τύπους εγκαταστάσεων, πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σχετικά με τα κριτήρια 
και το περιεχόμενο των εν λόγω 
επισκέψεων ζωοϋγειονομικού ελέγχου σε 
διάφορα είδη εγκαταστάσεων.

(58) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η στενή 
συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των υπευθύνων επιχειρήσεων και 
των κτηνιάτρων ή επαγγελματιών της 
υγείας των υδρόβιων ζώων και να 
συμπληρωθεί η επιτήρηση που 
πραγματοποιείται από υπευθύνους 
επιχειρήσεων, οι εγκαταστάσεις θα πρέπει, 
ανάλογα με τον τύπο και την ένταση 
παραγωγής και άλλους σχετικούς 
παράγοντες, να υπόκεινται σε επισκέψεις 
ζωοϋγειονομικού ελέγχου. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ένα αναλογικό επίπεδο 
επιτήρησης για τους κινδύνους που 
συνδέονται με διάφορους τύπους 
εγκαταστάσεων, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σχετικά με τα κριτήρια και το 
περιεχόμενο των εν λόγω επισκέψεων 
ζωοϋγειονομικού ελέγχου σε διάφορα είδη 
εγκαταστάσεων.
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Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58α) Προκειμένου να προωθηθεί η 
βιώσιμη και βιολογική παραγωγή, καθώς 
και προκειμένου να υπογραμμιστούν οι 
αυξημένοι κίνδυνοι για την υγεία των 
ζώων στο πλαίσιο της παραγωγής 
υψηλής έντασης σε εγκαταστάσεις που 
έχουν σχετικά υψηλή πυκνότητα ζώων 
ανά επίπεδο της επιφάνειας της 
εγκατάστασης, είναι σκόπιμο όταν 
προσδιορίζεται η συχνότητα και ο τύπος 
των ζωοϋγειονομικών επισκέψεων να 
λαμβάνονται υπόψη η ένταση της 
παραγωγής και άλλοι σχετικοί 
παράγοντες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτροφή ζώων έχει εντατικοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, με ορισμένες εγκαταστάσεις να 
στεγάζουν πολλές χιλιάδες ζώα σε σχετικά μικρές εκτάσεις. Οι πρακτική αυτή δημιουργεί τις 
ιδανικές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό των νοσογόνων παραγόντων, γεγονός που ενέχει 
κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Η βιώσιμη βιολογική κτηνοτροφία 
παρέχει επιπρόσθετες ασφαλιστικές δικλίδες, οι οποίες ωφελούν τη δημόσια υγεία, την υγεία 
των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το 
σύνολο των εδαφών τους, των ζωνών ή 
των διαμερισμάτων αυτών ελεύθερα μίας ή 

(65) Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το 
σύνολο των εδαφών τους, των ζωνών ή 
των διαμερισμάτων αυτών ελεύθερα μίας ή 
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περισσότερων από τις καταγεγραμμένες 
νόσους οι οποίες υπόκεινται σε κανόνες 
για τα προγράμματα υποχρεωτικής ή 
εθελοντικής εκρίζωσης, προκειμένου να 
προστατεύονται έναντι της εισαγωγής 
τέτοιων καταγεγραμμένων νόσων από 
άλλα μέρη της Ένωσης ή από τρίτες χώρες 
ή εδάφη. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να 
καθοριστεί μια σαφής εναρμονισμένη 
διαδικασία, η οποία συμπεριλαμβάνει τα 
αναγκαία κριτήρια για την έγκριση 
καθεστώτος ελεύθερου νόσου.
Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι
όροι για την εφαρμογή της αναγνώρισης
του καθεστώτος ελεύθερου νόσου εντός
της Ένωσης είναι απαραίτητο το εν λόγω 
καθεστώς ελεύθερου νόσου να εγκρίνεται 
επισήμως και επομένως να ανατεθούν 
στην Επιτροπή οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες για την έγκριση ενός 
τέτοιου καθεστώτος.

περισσότερων από τις καταγεγραμμένες 
νόσους οι οποίες υπόκεινται σε κανόνες 
για τα προγράμματα υποχρεωτικής ή 
εθελοντικής εκρίζωσης, προκειμένου να 
προστατεύονται έναντι της εισαγωγής 
τέτοιων καταγεγραμμένων νόσων από 
άλλα μέρη της Ένωσης ή από τρίτες χώρες 
ή εδάφη. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να 
καθοριστεί μια σαφής εναρμονισμένη 
διαδικασία, η οποία συμπεριλαμβάνει τα 
αναγκαία κριτήρια για την έγκριση 
καθεστώτος ελεύθερου νόσου.
Προκειμένου να καθοριστούν οι 
λεπτομερείς όροι για την αναγνώριση του 
καθεστώτος ελευθέρου νόσου, πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα 
κριτήρια για την απόκτηση του εν λόγω 
καθεστώτος, τα αποδεικτικά στοιχεία 
που απαιτούνται για την τεκμηρίωση του 
καθεστώτος ελευθέρου νόσου, τα ειδικά 
μέτρα πρόληψης και ελέγχου νόσων, τους 
περιορισμούς, τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται, τις παρεκκλίσεις 
και τους όρους για τη διατήρηση, την 
αναστολή, την άρση ή την 
επαναχορήγηση του καθεστώτος 
ελευθέρου νόσου. Επιπλέον, η Επιτροπή
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις για την έγκριση
καθεστώτος ελευθέρου νόσου για κράτη 
μέλη ή ζώνες και για την αναγνώριση 
καθεστώτος ελευθέρου νόσου για 
διαμερίσματα, καθώς και για 
τροποποιήσεις του καταλόγου με εδάφη ή 
ζώνες και διαμερίσματα που διαθέτουν το 
ελεύθερο νόσου που παρατίθεται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση νομικής φύσης. Η «αναγνώριση καθεστώτος ελευθέρου νόσου» συνιστά βασικό 
στοιχείο του εν λόγω κανονισμού και δεν θα πρέπει να μπορεί να τροποποιείται ή να 
συμπληρώνεται με εκτελεστικές πράξεις, αλλά να συνιστά αντικείμενο δημοκρατικής εποπτείας 
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τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Προκειμένου να καθοριστούν οι 
λεπτομερείς όροι για την αναγνώριση του 
καθεστώτος ελεύθερου νόσου, πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα 
κριτήρια για την απόκτηση του εν λόγω 
καθεστώτος, τα αποδεικτικά στοιχεία 
που απαιτούνται για την τεκμηρίωση του 
καθεστώτος ελεύθερου νόσου, τα ειδικά 
μέτρα πρόληψης και ελέγχου νόσων, τους 
περιορισμούς, τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται, τις παρεκκλίσεις 
και τους όρους για την διατήρηση, την 
αναστολή, την άρση ή την 
επαναχορήγηση του καθεστώτος 
ελεύθερου νόσου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Ωστόσο, οι στρατηγικές ελέγχου για 
ορισμένες μεταδοτικές νόσους απαιτούν 
απαγόρευση ή περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων κτηνιατρικών φαρμάκων, 
καθώς η χρήση τους θα παρεμπόδιζε την 
αποτελεσματικότητα των στρατηγικών 
αυτών. Για παράδειγμα, οι υπεράνοσοι 
οροί ή τα αντιμικροβιακά μπορεί να 

(75) Ωστόσο, οι στρατηγικές ελέγχου για 
ορισμένες μεταδοτικές νόσους απαιτούν 
απαγόρευση ή περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων κτηνιατρικών φαρμάκων, 
καθώς η χρήση τους θα παρεμπόδιζε την 
αποτελεσματικότητα των στρατηγικών 
αυτών. Για παράδειγμα, οι υπεράνοσοι 
οροί ή τα αντιμικροβιακά μπορεί να 
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συγκαλύπτουν την εκδήλωση μιας νόσου, 
να κάνουν αδύνατη την ανίχνευση ενός 
νοσογόνου παράγοντα ή καταστήσουν 
δύσκολη μια ταχεία και διαφορική 
διάγνωση, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την 
ορθή ανίχνευση της νόσου.

συγκαλύπτουν την εκδήλωση μιας νόσου, 
να κάνουν αδύνατη την ανίχνευση ενός 
νοσογόνου παράγοντα ή καταστήσουν 
δύσκολη μια ταχεία και διαφορική 
διάγνωση, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την 
ορθή ανίχνευση της νόσου, διακυβεύοντας 
με αυτόν τον τρόπο τη δημόσια υγεία και 
την υγεία των ζώων.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(76) Ωστόσο, οι εν λόγω στρατηγικές 
ελέγχου μπορεί να διαφέρουν σημαντικά 
μεταξύ των διαφόρων καταγεγραμμένων 
νόσων. Συνεπώς ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να προβλέπει κανόνες σχετικά με τη 
χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών 
προϊόντων για την πρόληψη και τον έλεγχο 
των νόσων που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο, καθώς και τα εναρμονισμένα 
κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όταν αποφασίζεται αν θα 
χρησιμοποιηθούν ή όχι και πώς θα 
χρησιμοποιηθούν τα εμβόλια, οι 
υπεράνοσοι οροί και οι αντιμικροβιακές 
ουσίες. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια 
ευέλικτη προσέγγιση και να 
αντιμετωπιστούν οι ιδιαιτερότητες των 
διαφόρων καταγεγραμμένων νόσων και η 
διαθεσιμότητα των αποτελεσματικών 
θεραπευτικών αγωγών, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους 
περιορισμούς, τις απαγορεύσεις ή την 
υποχρέωση χρησιμοποίησης ορισμένων 
κτηνιατρικών φαρμάκων στο πλαίσιο του 
ελέγχου ορισμένων καταγεγραμμένων 

(76) Ωστόσο, οι εν λόγω στρατηγικές 
ελέγχου μπορεί να διαφέρουν σημαντικά 
μεταξύ των διαφόρων καταγεγραμμένων 
νόσων. Συνεπώς ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να προβλέπει κανόνες σχετικά με τη 
χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών 
προϊόντων για την πρόληψη και τον έλεγχο 
των νόσων που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο, καθώς και τα εναρμονισμένα 
κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όταν αποφασίζεται αν θα 
χρησιμοποιηθούν ή όχι και πώς θα 
χρησιμοποιηθούν τα εμβόλια, οι 
υπεράνοσοι οροί και οι αντιμικροβιακές 
ουσίες. Για παράδειγμα, η γενικευμένη 
χορήγηση σε ζώα εμβολίων, υπεράνοσων 
ορών, αντιμικροβιακών παραγόντων και 
άλλων κτηνιατρικών φαρμάκων από τους 
κατόχους ζώων, τους υπεύθυνους 
επιχειρήσεων, τους κτηνιάτρους και τους 
επαγγελματίες της υγείας των ζώων θα 
πρέπει να γίνεται ανεκτή μόνον όταν δεν 
υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για τη 
δημόσια υγεία, την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων, τόσο από την 
πρακτική χρήση όσο και από την 
κατανάλωση προϊόντων από τα ζώα 
αυτά. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια 
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νόσων. Στην περίπτωση κατεπείγοντος και 
για την αντιμετώπιση αναδυόμενων 
κινδύνων, με ενδεχόμενες καταστροφικές 
συνέπειες για την υγεία των ζώων ή την 
ανθρώπινη υγεία, την οικονομία, την 
κοινωνία και το περιβάλλον, θα πρέπει να 
είναι δυνατόν τα μέτρα αυτά να εκδίδονται 
με την επείγουσα διαδικασία.

ευέλικτη προσέγγιση και να 
αντιμετωπιστούν οι ιδιαιτερότητες των 
διαφόρων καταγεγραμμένων νόσων και η 
διαθεσιμότητα των αποτελεσματικών 
θεραπευτικών αγωγών, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους 
περιορισμούς, τις απαγορεύσεις ή την 
υποχρέωση χρησιμοποίησης ορισμένων 
κτηνιατρικών φαρμάκων στο πλαίσιο του 
ελέγχου ορισμένων καταγεγραμμένων 
νόσων. Στην περίπτωση κατεπείγοντος και 
για την αντιμετώπιση αναδυόμενων 
κινδύνων, με ενδεχόμενες καταστροφικές 
συνέπειες για την υγεία των ζώων ή την 
ανθρώπινη υγεία, την οικονομία, την 
κοινωνία και το περιβάλλον, θα πρέπει να 
είναι δυνατόν τα μέτρα αυτά να εκδίδονται 
με την επείγουσα διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86α) Ορισμένα μέτρα ελέγχου νόσων που 
μπορεί να είναι αναγκαία είναι δυνατό να 
έχουν μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο 
αντίκτυπο. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αφού 
ακούσουν τις αρμόδιες αρχές, να 
εκπονήσουν μια πρώτη αξιολόγηση του 
αντικτύπου που θα έχουν τα 
προβλεπόμενα αναγκαία μέτρα ελέγχου 
νόσων στη δημόσια υγεία, την υγεία και 
την καλή διαβίωση των ζώων, το 
περιβάλλον, την οικονομία και άλλους 
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Για 
παράδειγμα, σύμφωνα με ιστορικά 
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στοιχεία η θανάτωση και η διάθεση 
μεγάλων ομάδων ζώων που επλήγησαν 
από κάποια καταγεγραμμένη ασθένεια, 
έχει, εκτός από την άμεσες κοινωνικο-
οικονομικές επιπτώσεις για τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων, τεράστιο 
αντίκτυπο στην κοινωνία (οργή, απώλεια 
εμπιστοσύνης στη διατροφική αλυσίδα, 
απώλεια εμπιστοσύνης σε φορείς χάραξης 
πολιτικής) και περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
ο οποίος συχνά παραβλέπεται (η μαζική 
καύση σορών ζώων προκαλεί μεγάλους 
θυσάνους αιθάλης η οποία διεισδύει στα 
υπόγεια ύδατα).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μαζική θανάτωση και διάθεση ζώων που έχουν πληγεί από κάποια σοβαρή ασθένεια έχει 
μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία, τους υπευθύνους επιχειρήσεων, τη διατροφική αλυσίδα και το 
περιβάλλον. Η σωστή εκτίμηση των επιπτώσεων των εν λόγω μέτρων μεγαλύτερης εμβέλειας 
πρέπει νομιμοποιεί και να δικαιολογεί στο κοινό, τους λόγους που αυτά τα δραστικά μέτρα είναι 
αναγκαία.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(91α) Οι μεταφορές μεγάλων αποστάσεων 
ή μετακινήσεις ζώων συνεπάγονται, 
εκτός από σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία 
των ζώων, αυξημένο κίνδυνο διάδοσης 
διαβιβαστών νόσων, λόγω του χαρακτήρα 
της μεταφοράς και του περιορισμού 
μεγάλου αριθμού ζώων σε μικρό και 
κλειστό χώρο. Επομένως, είναι σκόπιμο 
να διασφαλιστεί ότι η συνολική διάρκεια 
των μεταφορών ή μετακινήσεων ζώων 
δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες.

Or. en
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 98

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(98) Η αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα 
αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής 
ελέγχου των νόσων. Θα πρέπει να τεθούν 
σε εφαρμογή ειδικές απαιτήσεις 
αναγνώρισης και καταγραφής για τα 
διάφορα είδη δεσποζόμενων χερσαίων 
ζώων και αναπαραγωγικού υλικού, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων 
που προβλέπει ο παρών κανονισμός για 
την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων.
Επιπλέον, είναι σημαντικό να προβλεφθεί 
η δυνατότητα δημιουργίας ενός 
συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής 
για είδη για τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα 
τέτοιες προβλέψεις, ή όταν το 
δικαιολογούν οι μεταβαλλόμενες 
περιστάσεις και κίνδυνοι.

(98) Η αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα 
αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής 
ελέγχου των νόσων, και, συνεπώς, της 
πολιτικής για την ασφάλεια των 
τροφίμων. Θα πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή ειδικές απαιτήσεις αναγνώρισης 
και καταγραφής για τα διάφορα είδη 
δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και 
αναπαραγωγικού υλικού, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η αποτελεσματική εφαρμογή 
των κανόνων που προβλέπει ο παρών 
κανονισμός για την πρόληψη και τον 
έλεγχο των νόσων. Επιπλέον, είναι 
σημαντικό να προβλεφθεί η δυνατότητα 
δημιουργίας ενός συστήματος 
αναγνώρισης και καταγραφής για είδη για 
τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα τέτοιες 
προβλέψεις, ή όταν το δικαιολογούν οι 
μεταβαλλόμενες περιστάσεις και κίνδυνοι.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 100

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(100) Είναι σκόπιμο να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος και το κόστος και να 
προβλεφθεί ευελιξία του συστήματος σε 
περιπτώσεις που οι απαιτήσεις 
ιχνηλασιμότητας μπορεί να επιτευχθούν με 
άλλους τρόπους εκτός από εκείνους που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 

(100) Είναι σκόπιμο να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος και το κόστος και να 
προβλεφθεί ευελιξία του συστήματος σε 
περιπτώσεις που οι απαιτήσεις 
ιχνηλασιμότητας μπορεί να επιτευχθούν με 
άλλους τρόπους εκτός από εκείνους που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
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της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις 
αναγνώρισης και καταχώρισης.

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις 
αναγνώρισης και καταχώρισης. Ωστόσο, 
σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μια 
παρέκκλιση από τις απαιτήσεις 
αναγνώρισης και καταγραφής να 
οδηγήσει σε αδυναμία προσδιορισμού του 
αρμοδίου υπευθύνου επιχείρησης, κατ' 
επάγγελμα ασχολούμενου με ζώα, 
εγκατάστασης ή οποιουδήποτε άλλου 
φυσικού ή νομικού προσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ιχνηλασιμότητα είναι εξέχουσας σημασίας όταν πρόκειται για ζητήματα που σχετίζονται με 
την υγεία των ζώων.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 103

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(103) Οι γενικές απαιτήσεις που ορίζονται 
με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
ισχύουν για όλες τις μετακινήσεις ζώων, 
όπως η απαγόρευση των μετακινήσεων 
ζώων από εγκατάσταση όπου παρατηρείται 
μη φυσιολογική θνησιμότητα ή άλλα 
συμπτώματα νόσου με απροσδιόριστη 
αιτία, ή απαιτήσεις πρόληψης νόσων κατά 
τη μεταφορά.

(103) Οι γενικές απαιτήσεις που ορίζονται 
με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
ισχύουν για όλες τις μετακινήσεις ζώων, 
όπως η απαγόρευση των μετακινήσεων 
ζώων από εγκατάσταση όπου παρατηρείται 
μη φυσιολογική θνησιμότητα ή άλλα 
συμπτώματα νόσου με απροσδιόριστη 
αιτία, ή απαιτήσεις πρόληψης νόσων κατά 
τη μεταφορά και η ισχύς ανωτάτου ορίου 
των 8 ωρών όσον αφορά τη συνολική 
διάρκεια της μετακίνησης ζώων.

Or. en



PA\1005594EL.doc 33/104 PE521.493v01-00

EL

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(105) Για τα ζώα που μετακινούνται 
μεταξύ των κρατών μελών ισχύει ένα 
σύνολο βασικών απαιτήσεων σχετικά με 
την υγεία των ζώων. Συγκεκριμένα, τα ζώα 
δεν μπορούν να μετακινούνται από 
εγκαταστάσεις με μη φυσιολογική 
θνησιμότητα ή σημεία νόσου άγνωστης 
αιτίας. Ωστόσο, η θνησιμότητα, ακόμη και 
εάν είναι μη φυσιολογική, η οποία 
συνδέεται με επιστημονικές διαδικασίες 
που επιτρέπονται με βάση την οδηγία 
2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας 
των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
επιστημονικούς σκοπούς και η οποία δεν 
είναι λοιμώδους αιτιολογίας σχετιζόμενης 
με καταγεγραμμένες νόσους, δεν θα πρέπει 
να αποτελεί λόγο να εμποδίζονται οι 
μετακινήσεις των ζώων που προορίζονται 
για την έρευνα.

(105) Για τα ζώα που μετακινούνται 
μεταξύ των κρατών μελών ισχύει ένα 
σύνολο βασικών απαιτήσεων σχετικά με 
την υγεία των ζώων. Συγκεκριμένα, τα ζώα 
δεν μπορούν να μετακινούνται από 
εγκαταστάσεις με μη φυσιολογική 
θνησιμότητα ή σημεία νόσου άγνωστης 
αιτίας. Ωστόσο, η θνησιμότητα, ακόμη και 
εάν είναι μη φυσιολογική, η οποία 
συνδέεται με επιστημονικές διαδικασίες 
που επιτρέπονται με βάση την οδηγία 
2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας 
των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
επιστημονικούς σκοπούς και η οποία δεν 
είναι λοιμώδους αιτιολογίας σχετιζόμενης 
με καταγεγραμμένες νόσους, δεν θα πρέπει 
να αποτελεί λόγο να εμποδίζονται οι 
μετακινήσεις των ζώων που προορίζονται 
για την έρευνα. Εκτός αυτού, η 
θνησιμότητα αυτή θα πρέπει να 
καταγράφεται από την αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(108) Καθώς οι πρακτικές συνάθροισης 
οπληφόρων και πουλερικών περικλείουν 
ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης 
νόσου, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν 
ειδικοί κανόνες στον παρόντα κανονισμό 
για την προστασία της υγείας των ζώων 

(108) Καθώς οι μετακινήσεις και οι 
πρακτικές συνάθροισης οπληφόρων και 
πουλερικών περικλείουν ιδιαίτερα υψηλό 
κίνδυνο εκδήλωσης νόσου, είναι σκόπιμο 
να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες στον 
παρόντα κανονισμό για την προστασία της 
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και την πρόληψη της διασποράς 
μεταδοτικών νόσων των ζώων.

υγείας των ζώων και την πρόληψη της 
διασποράς μεταδοτικών νόσων των ζώων.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 111

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(111) Για επιστημονικούς σκοπούς, όπως η 
έρευνα ή η διάγνωση, και ιδίως για 
εκείνους που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 
την οδηγία 2010/63/ΕΕ, μπορεί να 
χρειαστεί να μετακινηθούν ζώα τα οποία 
δεν συμμορφώνονται με τις γενικές 
υγειονομικές απαιτήσεις που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό και ενέχουν 
υψηλότερη επικινδυνότητα για την υγεία 
των ζώων. Τέτοιου είδους μετακινήσεις 
δεν πρέπει να απαγορεύονται ή να 
περιορίζονται αδικαιολόγητα από τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, καθώς 
αυτό ενδέχεται να παρεμποδίσει κατ' άλλο 
τρόπο εγκεκριμένες ερευνητικές 
δραστηριότητες και να καθυστερήσει την 
επιστημονική πρόοδο. Παρόλ’αυτά, είναι 
απαραίτητο να καθορίζονται κανόνες στον 
παρόντα κανονισμό ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι μετακινήσεις των 
ζώων αυτών πραγματοποιούνται κατά 
τρόπο ασφαλή.

(111) Για επιστημονικούς σκοπούς, όπως η 
έρευνα ή η διάγνωση, και ιδίως για 
εκείνους που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 
την οδηγία 2010/63/ΕΕ, μπορεί να 
χρειαστεί να μετακινηθούν ζώα τα οποία 
δεν συμμορφώνονται με τις γενικές 
υγειονομικές απαιτήσεις που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό και ενέχουν 
υψηλότερη επικινδυνότητα για την υγεία 
των ζώων. Τέτοιου είδους μετακινήσεις 
δεν πρέπει να απαγορεύονται ή να 
περιορίζονται αδικαιολόγητα από τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, καθώς 
αυτό ενδέχεται να παρεμποδίσει κατ' άλλο 
τρόπο εγκεκριμένες ερευνητικές 
δραστηριοτήτες και να καθυστερήσει την 
επιστημονική πρόοδο. Παρόλ’αυτά, είναι 
απαραίτητο να καθορίζονται κανόνες στον 
παρόντα κανονισμό ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι μετακινήσεις των 
ζώων αυτών πραγματοποιούνται κατά 
τρόπο ασφαλή καθώς και ότι 
καταγράφονται από την αρμόδια αρχή.

Or. en
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 114

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(114) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δυνατότητα έκδοσης ειδικών κανόνων για 
τις μετακινήσεις όταν οι κανόνες 
μετακινήσεων δεν είναι επαρκείς ή 
κατάλληλοι για να περιοριστεί η 
διασπορά μιας ορισμένης νόσου, θα 
πρέπει να ανατεθούν για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τον 
καθορισμό ειδικών κανόνων για τις 
μετακινήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 
κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο 
των νόσων των ζώων που μεταδίδονται 
στα ζώα ή στον άνθρωπο.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 
κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο 
των νόσων των ζώων που μεταδίδονται 
στα ζώα ή στον άνθρωπο και θέτει σε 
εφαρμογή την προσέγγιση «Μία υγεία», η 
οποία καθιερώνει ένα νέο πρότυπο όσον 
αφορά τη σχέση ανάμεσα σε ζώα, 
ανθρώπους και το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή «Μία υγεία» συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υγεία που εστιάζει στις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ζώων, των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους, και αποτελεί 
τμήμα των μέσων πολυτομεακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η προσέγγιση αυτή 
ενθαρρύνει συνεργασίες, συνέργειες και τον αλληλοεμπλουτισμό όλων των επαγγελματικών 
κλάδων και φορέων εν γένει των οποίων οι δραστηριότητες ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην 
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υγεία.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) μείωση των δυσμενών επιπτώσεων 
στο περιβάλλον από:

(iii) μείωση των δυσμενών επιπτώσεων 
στην υγεία των ζώων, στη δημόσια υγεία 
και στο περιβάλλον από:

– ορισμένες νόσους· – ορισμένες νόσους και παράγοντες 
επικινδυνότητας που οδηγούν σε νόσους·

– τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων·

– τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων·

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τη σχέση μεταξύ της υγείας των ζώων 
και:

(i) τη σχέση μεταξύ της υγείας των ζώων 
και:

– της δημόσιας υγείας, – της δημόσιας υγείας,

– του περιβάλλοντος καθώς και των 
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής·

– του περιβάλλοντος καθώς και των 
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής·

– της παραγωγής τροφίμων·
– της ασφάλειας των τροφίμων και των 
ζωοτροφών·

– της ασφάλειας των τροφίμων και των 
ζωοτροφών·

– την καλή μεταχείριση των ζώων· – της καλής μεταχείρισης των ζώων και 
της δεοντολογίας·

– της επισιτιστικής ασφάλειας· – της επισιτιστικής ασφάλειας·

Or. en
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεσποζόμενα και άγρια ζώα· α) όλα τα δεσποζόμενα και άγρια ζώα·

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) μονάδες, μέσα μεταφοράς, εξοπλισμό 
και κάθε άλλη οδό μόλυνσης και υλικό που 
εμπλέκεται ή που ενδεχομένως εμπλέκεται 
στην διασπορά μεταδοτικών νόσων των 
ζώων.

ε) μονάδες, μέσα μεταφοράς, εξοπλισμό, 
υπεύθυνους επιχειρήσεων, κτηνιάτρους, 
κατ' επάγγελμα ασχολούμενους με τα ζώα
και κάθε άλλη οδό μόλυνσης και υλικό που 
εμπλέκεται ή που ενδεχομένως εμπλέκεται 
στην διασπορά μεταδοτικών νόσων των 
ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αυτονόητο ότι το πεδίο εφαρμογής πρέπει να περιλαμβάνει επίσης υπευθύνους 
επιχειρήσεων, κτηνιάτρους, κατ' επάγγελμα ασχολούμενους με τα ζώα, καθώς οι παραπάνω 
αλληλεπιδρούν εντατικά με τα ζώα και έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην υγεία των ζώων.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) «κλώνος»: ζώο που παράγεται μέσω 
κάποιας μονογονικής, τεχνητής μεθόδου 
αναπαραγωγής με σκοπό την παραγωγή 
ενός πανομοιότυπου ή σχεδόν 
πανομοιότυπου αντιγράφου ενός 
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μεμονωμένου ζώου μέσω της μεταφοράς 
του πυρήνα ενός κυττάρου σε ωοκύτταρο 
από το οποίο έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας 
και το οποίο στη συνέχεια εμφυτεύεται σε 
παρένθετη μητέρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προστεθεί ο ορισμός σε αυτό το σημείο, δεδομένου ότι υπάρχει μεγαλύτερος 
κίνδυνος τα κλωνοποιημένα ζώα και οι απόγονοί τους να μολυνθούν με ασθένειες που 
ενδέχεται να μεταδίδονται στους ανθρώπους καθώς και να έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα 
υγείας (δυσμορφίες, οργανική ανεπάρκεια).

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β) «απόγονος»: ζώο που έχει παραχθεί 
με παραδοσιακές τεχνικές 
αναπαραγωγής, όπου τουλάχιστον ένας 
από τους γονείς του είναι κλώνος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προστεθεί ο ορισμός σε αυτό το σημείο, δεδομένου ότι υπάρχει μεγαλύτερος 
κίνδυνος τα κλωνοποιημένα ζώα και οι απόγονοί τους να μολυνθούν με ασθένειες που 
ενδέχεται να μεταδίδονται στους ανθρώπους καθώς και να έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα 
υγείας (δυσμορφίες, οργανική ανεπάρκεια).

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13α) «αποκριτής πομποδέκτης»:
παθητική συσκευή αναγνώρισης 
ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση
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Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) «νόσος»: η εμφάνιση λοιμώξεων και 
προσβολών σε ζώα, με ή χωρίς κλινική ή 
παθολογική εκδήλωση, που προκαλούνται 
από έναν ή περισσότερους νοσογόνους 
παράγοντες με δυνατότητα μετάδοσης στα 
ζώα ή στον άνθρωπο·

14) «νόσος»: η εμφάνιση λοιμώξεων και 
προσβολών σε ζώα, με ή χωρίς κλινική ή 
παθολογική εκδήλωση, που προκαλούνται 
από έναν ή περισσότερους νοσογόνους 
παράγοντες με δυνατότητα μετάδοσης στα 
ζώα ή στον άνθρωπο. Για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού, οι 
μικροοργανισμοί που έχουν αναπτύξει 
αντοχή στους αντιμικροβιακούς 
παράγοντες θα πρέπει επίσης να 
λογίζονται ως «νόσοι»·

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20) «επικινδυνότητα»: η πιθανότητα 
εκδήλωσης και το πιθανό μέγεθος των 
βιολογικών και οικονομικών συνεπειών 
μιας δυσμενούς επίδρασης στην υγεία των 
ζώων ή τη δημόσια υγεία·

20) «επικινδυνότητα»: με βάση την αρχή 
της προφύλαξης, η πιθανότητα εκδήλωσης 
και το πιθανό μέγεθος των βιολογικών και 
οικονομικών συνεπειών μιας δυσμενούς 
επίδρασης στην υγεία των ζώων ή τη 
δημόσια υγεία·

Or. en
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) «βιοπροφύλαξη»: το σύνολο των 
διαχειριστικών και φυσικών μέτρων που 
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειωθεί ο 
κίνδυνος εισαγωγής, ανάπτυξης και 
διασποράς νόσων προς, από και σε:

(21) «βιοπροφύλαξη»: το σύνολο των 
διαχειριστικών και φυσικών μέτρων που 
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειωθεί ο 
κίνδυνος εισαγωγής, ανάπτυξης και 
διασποράς νόσων ή μικροοργανισμών που 
έχουν αναπτύξει αντοχή στους 
αντιμικροβιακούς παράγοντες προς, από 
και σε:

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κανόνες για συγκεκριμένες νόσους με 
στόχο την πρόληψη και τον έλεγχο νόσων 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό ισχύουν για:

1. Οι κανόνες για συγκεκριμένες νόσους με 
στόχο την πρόληψη και τον έλεγχο νόσων 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό ισχύουν για:

α) καταγεγραμμένες νόσους, α) καταγεγραμμένες νόσους του 
παραρτήματος -I α);

β) αναδυόμενες νόσους. β) αναδυόμενες νόσους·

γ) μικροοργανισμούς που έχουν αναπτύξει 
αντοχή σε αντιμικροβιακούς παράγοντες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντοχή σε αντιμικροβιακούς παράγοντες συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως νόσος. Διόρθωση νομικής φύσης. Οι «καταγεγραμμένες νόσοι» συνιστούν 
βασικό στοιχείο του εν λόγω κανονισμού και δεν θα πρέπει να μπορούν να τροποποιούνται ή να 
συμπληρώνονται με εκτελεστικές πράξεις, αλλά να συνιστούν αντικείμενο δημοκρατικής 
εποπτείας τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο.



PA\1005594EL.doc 41/104 PE521.493v01-00

EL

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, θεσπίζει κατάλογο
καταγεγραμμένων νόσων όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο α).

2. Ο κατάλογος των καταγεγραμμένων 
νόσων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
1 στοιχείο α), παρατίθεται στο 
παράρτημα -I α). Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 253 όσον αφορά τροποποιήσεις 
του καταλόγου καταγεγραμμένων νόσων 
που παρατίθεται στο εν λόγω παράρτημα 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η 
τεχνική και επιστημονική πρόοδος, οι 
εξελίξεις των σχετικών διεθνών 
προτύπων και η μεταβολή των συνθηκών 
στη δημόσια υγεία και την υγεία των 
ζώων .

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) στη δημόσια υγεία, i) στην υγεία των ζώων και στη δημόσια 
υγεία,

Or. en
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv α) την καλή διαβίωση των ζώων·

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 255 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος 
χαρακτήρα που αφορούν νόσο που
αποτελεί αναδυόμενο κίνδυνο με ιδιαίτερα 
σημαντικό αντίκτυπο, η Επιτροπή 
θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις άμεσης 
εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 255 παράγραφος 3.

Εφόσον, σε περίπτωση νόσου που 
αποτελεί αναδυόμενο κίνδυνο με ιδιαίτερα 
σημαντικό αντίκτυπο, συντρέχουν 
επιτακτικοί λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, 
εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 254.

Η Επιτροπή, το αργότερο έξι εβδομάδες 
μετά από την έγκριση των εν λόγω 
έκτακτων μέτρων υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στην οποία περιγράφει 
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αναλυτικά τα εν λόγω μέτρα και τον 
αντίκτυπό τους, ανάλογα με την 
περίπτωση, όσον αφορά:
- τη γεωργική παραγωγή και/ή την 
παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην 
Ένωση·
- τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·
- τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, 
την καλή διαβίωση των ζώων και το 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο (vi)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) τις οδούς και την ταχύτητα μετάδοσης 
της νόσου μεταξύ ζώων και, όπου 
χρειάζεται, μεταξύ ζώων και ανθρώπου·

vi) τις οδούς, τους διαβιβαστές και την 
ταχύτητα μετάδοσης της νόσου μεταξύ 
ζώων και, όπου χρειάζεται, μεταξύ ζώων 
και ανθρώπου·

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο (viii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

viii) την ύπαρξη μέσων διάγνωσης και 
ελέγχου της νόσου·

viii) την ύπαρξη μέσων διάγνωσης και 
ελέγχου της νόσου, πιθανών εμβολίων και 
άλλων προληπτικών μέτρων·

Or. en
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο (ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) την υγεία του ανθρώπου: (ii) την υγεία του ανθρώπου:

– τη μεταδοτικότητα μεταξύ των ζώων και 
του ανθρώπου·

– τη μεταδοτικότητα μεταξύ των ζώων και 
του ανθρώπου·

– τη μεταδοτικότητα μεταξύ των 
ανθρώπων·

– τη μεταδοτικότητα μεταξύ των 
ανθρώπων·

– τη σοβαρότητα των μορφών της νόσου 
στον άνθρωπο·

– τη σοβαρότητα των μορφών της νόσου 
στον άνθρωπο·

– τον κίνδυνο ανάπτυξης αντοχής των 
μικροοργανισμών σε αντιμικροβιακούς 
παράγοντες λόγω των μέτρων ελέγχου 
που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση 
της νόσου·

– τη διαθεσιμότητα της αποτελεσματικής 
πρόληψης ή θεραπευτικής αγωγής στον 
άνθρωπο·

– τη διαθεσιμότητα της αποτελεσματικής 
πρόληψης ή θεραπευτικής αγωγής στον 
άνθρωπο·

– τον ψυχολογικό και σωματικό 
αντίκτυπο της θεραπείας και της 
εξάλειψης της νόσου στην υγεία των 
υπαλλήλων και των εργαζομένων στον 
τομέα

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – στοιχείο (iii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) την καλή μεταχείριση των ζώων· (iii) την καλή μεταχείριση των ζώων:
- τον τύπο, τη μέθοδο και την ένταση της 
κτηνοτροφίας·
- την συγκέντρωση κτηνοτροφικών 
μονάδων ανά περιοχή·
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- τη σχετική εγγύτητα ανάμεσα σε 
κτηνοτροφικές μονάδες και ανθρώπινους 
οικισμούς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές μελέτες, μεταξύ αυτών και επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση της καλής διαβίωσης 
των ζώων ωφελεί την υγεία των ζώων και το αντίστροφο.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο (ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) την κοινωνική τους αποδοχή· (ii) την κοινωνική τους αποδοχή, σύμφωνα 
με την οποία η σφαγή και η διάθεση 
ζώων θα πρέπει να αποτελεί πάντα 
ύστατη λύση·

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο (iii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) την καλή διαβίωση των 
επηρεαζόμενων υποπληθυσμών 
εκτρεφόμενων και άγριων ζώων·

(iii) την καλή διαβίωση των 
επηρεαζόμενων υποπληθυσμών 
εκτρεφόμενων ζώων, ζώων συντροφιάς
και άγριων ζώων·

Or. en
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κανόνες για συγκεκριμένες νόσους 
σχετικά με τις καταγεγραμμένες νόσους 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό και οι κανόνες που θεσπίζονται 
βάσει του παρόντος κανονισμού ισχύουν 
για τα καταγεγραμμένα είδη.

1. Οι κανόνες για συγκεκριμένες νόσους 
σχετικά με τις καταγεγραμμένες νόσους 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό και οι κανόνες που θεσπίζονται 
βάσει του παρόντος κανονισμού ισχύουν 
για τα καταγεγραμμένα είδη του 
παραρτήματος -I β).

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κατάλογο των ειδών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 253, σχετικά με τις 
τροποποιήσεις του καταλόγου των ειδών,
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
παρατίθενται στο παράρτημα -I β), 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η 
τεχνική πρόοδος, οι επιστημονικές 
εξελίξεις και η μεταβολή των συνθηκών 
στη δημόσια υγεία και την υγεία των 
ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση νομικής φύσης. Τα «καταγεγραμμένα είδη» συνιστούν βασικό στοιχείο του εν λόγω 
κανονισμού και δεν θα πρέπει να μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται με 
εκτελεστικές πράξεις, αλλά να συνιστούν αντικείμενο δημοκρατικής εποπτείας τόσο από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο.
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Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) την εγγύτητα αυτών των ζώων και 
την αλληλεπίδρασή τους με τους 
ανθρώπους.

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 255 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος 
χαρακτήρα που αφορούν νόσο που
αποτελεί αναδυόμενο κίνδυνο με ιδιαίτερα 
σημαντικό αντίκτυπο, η Επιτροπή 
θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις άμεσης 
εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 255 παράγραφος 3.

Εφόσον, σε περίπτωση νόσου που 
αποτελεί αναδυόμενο κίνδυνο με ιδιαίτερα 
σημαντικό αντίκτυπο, συντρέχουν 
επιτακτικοί λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, 
εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 254.

Or. en
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, 
καθορίζει την εφαρμογή των κανόνων για 
την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων 
που αναφέρονται στα παρακάτω σημεία 
για καταγεγραμμένες νόσους:

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 253 όσον αφορά την εφαρμογή 
των κανόνων για την πρόληψη και τον 
έλεγχο των νόσων που αναφέρονται στα 
παρακάτω σημεία για καταγεγραμμένες 
νόσους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση νομικής φύσης.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 255 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος των κανόνων για την 
πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων που 
εφαρμόζεται στις καταγεγραμμένες 
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νόσους παρατίθεται στο παράρτημα -I γ).

Or. en

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος 
χαρακτήρα που αφορούν νόσο που
αποτελεί αναδυόμενο κίνδυνο με ιδιαίτερα 
σημαντικό αντίκτυπο, η Επιτροπή 
θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις άμεσης 
εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 255 παράγραφος 3.

Εφόσον, σε περίπτωση νόσου που 
αποτελεί αναδυόμενο κίνδυνο με ιδιαίτερα 
σημαντικό αντίκτυπο, συντρέχουν 
επιτακτικοί λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, 
εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 254.

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, το αργότερο έξι εβδομάδες 
μετά από την έγκριση των εν λόγω 
έκτακτων μέτρων υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στην οποία περιγράφει 
αναλυτικά τα εν λόγω μέτρα και τον 
αντίκτυπό τους, ανάλογα με την 
περίπτωση, όσον αφορά:
- τη γεωργική παραγωγή και/ή την 
παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην 
Ένωση·
- τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·
- τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, 
την καλή διαβίωση των ζώων και το 
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περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια κατά την έκδοση των
εκτελεστικών πράξεων που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1:

2. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια κατά την έκδοση των
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1:

Or. en

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το μέγεθος των συνεπειών της νόσου 
στην υγεία των ζώων και στη δημόσια 
υγεία, στην καλή διαβίωση των ζώων και 
στην οικονομία·

α) το μέγεθος των συνεπειών της νόσου 
στην υγεία των ζώων και στη δημόσια 
υγεία, στην καλή διαβίωση των ζώων, στο 
περιβάλλον, στην ασφάλεια των τροφίμων
και στην οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) είναι υπεύθυνοι για την υγεία των ζώων 
και τα προϊόντα υπό την ευθύνη τους·

(α) είναι υπεύθυνοι για την υγεία και καλή 
διαβίωση των δεσποζόμενων ζώων και τα 



PA\1005594EL.doc 51/104 PE521.493v01-00

EL

προϊόντα υπό την ευθύνη τους·

Or. en

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος  1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
βιοπροφύλαξης, λαμβάνοντας υπόψη τη 
συναφή επικινδυνότητα, εξασφαλίζουν την 
υγεία των εν λόγω δεσποζόμενων ζώων και 
προϊόντων και προλαμβάνουν την 
εισαγωγή, την ανάπτυξη και 
πολλαπλασιασμό και τη διασπορά νόσων 
από δεσποζόμενα ζώα ή προϊόντα που 
τελούν υπό την ευθύνη τους, εκτός από τις 
περιπτώσεις που υπάρχει ειδική 
εξουσιοδότηση για επιστημονικούς 
σκοπούς, ανάλογα με την περίπτωση:

β) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
βιοπροφύλαξης, λαμβάνοντας υπόψη τη 
συναφή επικινδυνότητα, εξασφαλίζουν την 
υγεία και την καλή διαβίωση των εν λόγω 
δεσποζόμενων ζώων και προϊόντων και 
προλαμβάνουν την εισαγωγή, την 
ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό και τη 
διασπορά νόσων και μικροοργανισμών 
που έχουν αναπτύξει αντοχή σε 
αντιμικροβιακούς παράγοντες από 
δεσποζόμενα ζώα ή προϊόντα που τελούν 
υπό την ευθύνη τους, εκτός από τις 
περιπτώσεις που υπάρχει ειδική 
εξουσιοδότηση για επιστημονικούς 
σκοπούς, ανάλογα με την περίπτωση:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντοχή σε αντιμικροβιακούς παράγοντες συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως θέμα βιοπροφύλαξης.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Article 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάδιο (ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) για το είδος παραγωγής. (ii) για το είδος και η ένταση της
παραγωγής.

Or. en
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Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων να 
καταρτίζονται ειδικά ώστε να 
εφαρμόζουν μεθόδους εκτροφής ζώων 
που να εστιάζουν στη σχέση ανάμεσα στα 
ζώα, τους ανθρώπους και το περιβάλλον 
τους με ολοκληρωμένο και σφαιρικό 
τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης 
ανάμεσα σε ζώα και ανθρώπους, θα ήταν ανόητο να στηρίζεται κανείς μόνο στην 
επαγγελματική πείρα χωρίς να βασίζεται στην κατάλληλη εκπαίδευση.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Article 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις κατηγορίες και τα είδη 
δεσποζόμενων ζώων και προϊόντων υπό 
την ευθύνη τους·

α) τον αριθμό, τις κατηγορίες και τα είδη 
δεσποζόμενων ζώων και προϊόντων υπό 
την ευθύνη τους·

Or. en
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Article 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το είδος παραγωγής· β) το είδος και την ένταση της
παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Article 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επαγγελματική πείρα ή κατάρτιση· α) επαγγελματική πείρα σε συνδυασμό με
κατάρτιση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης 
ανάμεσα σε ζώα και ανθρώπους, θα ήταν ανόητο να στηρίζεται κανείς μόνο στην 
επαγγελματική πείρα χωρίς να βασίζεται στην κατάλληλη εκπαίδευση.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Article 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο (i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) αύξηση της ευαισθητοποίησης για την 
υγεία των ζώων,

(i) αύξηση της ευαισθητοποίησης για την 
υγεία και καλή διαβίωση των ζώων,

Or. en
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Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Article 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο (iii) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii α) ενθάρρυνση της χρήσης 
εναλλακτικών, περισσότερο φιλικών προς 
το περιβάλλον και βιώσιμων μεθόδων 
εκτροφής ζώων.

Or. en

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Article 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ειδικευμένο προσωπικό, εγκαταστάσεις, 
εξοπλισμό, χρηματοοικονομικούς πόρους 
και αποτελεσματική οργάνωση που 
καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας του 
οικείου κράτους μέλους·

α) ειδικευμένο προσωπικό χωρίς 
σύγκρουση συμφερόντων, εγκαταστάσεις, 
εξοπλισμό, χρηματοοικονομικούς πόρους 
και αποτελεσματική οργάνωση που 
καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας του 
οικείου κράτους μέλους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συγκρούσεις συμφερόντων συνιστούν, δυστυχώς, ένα ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα, ιδίως 
εάν λάβει κανείς υπόψη ότι πολλοί κτηνίατροι που αναλαμβάνουν να διενεργήσουν τους 
υγειονομικούς ελέγχους πληρώνονται από τις εγκαταστάσεις που ελέγχουν. Το θέμα αυτό πρέπει 
να αντιμετωπιστεί προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και να δημιουργηθούν κατάλληλες 
δικλίδες ασφαλείας για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Article 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόσβαση σε εργαστήρια που διαθέτουν β) πρόσβαση σε εργαστήρια που διαθέτουν 
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ειδικευμένο προσωπικό, σε εγκαταστάσεις, 
στον εξοπλισμό και στους 
χρηματοδοτικούς πόρους για να
διασφαλιστεί η ταχεία και ακριβής 
διάγνωση και διαφορική διάγνωση των 
καταγεγραμμένων και των αναδυόμενων 
νόσων·

ειδικευμένο προσωπικό χωρίς σύγκρουση 
συμφερόντων, σε εγκαταστάσεις, στον 
εξοπλισμό και στους χρηματοδοτικούς 
πόρους για να διασφαλιστεί η ταχεία και 
ακριβής διάγνωση και διαφορική διάγνωση 
των καταγεγραμμένων και των 
αναδυόμενων νόσων·

Or. en

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Article 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επαρκώς κατηρτισμένους κτηνιάτρους 
που συμμετέχουν στην εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 και εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

γ) επαρκώς κατηρτισμένους κτηνιάτρους 
χωρίς σύγκρουση συμφερόντων που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 και εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων και τους κατ' 
επάγγελμα ασχολούμενους με τα ζώα για 
την απόκτηση, τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη των βασικών γνώσεων σχετικά 
με την υγεία των ζώων όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 10 μέσω σχετικών 
προγραμμάτων που ήδη υπάρχουν στους 
τομείς της γεωργίας ή της 
υδατοκαλλιέργειας, ή μέσω τυπικής 
εκπαίδευσης.

2. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων και τους κατ' 
επάγγελμα ασχολούμενους με τα ζώα και 
διασφαλίζουν ότι αποκτούν, διατηρούν 
και αναπτύσσουν βασικές γνώσεις
σχετικά με την υγεία των ζώων όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 10 μέσω σχετικών 
προγραμμάτων που ήδη υπάρχουν στους 
τομείς της γεωργίας ή της 
υδατοκαλλιέργειας, ή μέσω τυπικής 
εκπαίδευσης.
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Or. en

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναθέσει μία 
ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
δραστηριότητες στους κτηνιάτρους:

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναθέσει μία 
ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
δραστηριότητες στους κτηνιάτρους, υπό 
την προϋπόθεση να μην υπάρχουν 
συγκρούσεις συμφερόντων:

Or. en

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν υπάρχουν εύλογοι λόγοι που 
αφήνουν να υποτεθεί ότι ζώα ή προϊόντα 
μπορεί να παρουσιάζουν επικινδυνότητα, η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα ώστε να ενημερώνεται το κοινό 
σχετικά με τη φύση του κινδύνου και τα 
μέτρα που λαμβάνονται ή πρόκειται να 
ληφθούν για την πρόληψη ή τον έλεγχο 
αυτού του κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη 
τη φύση, τη σοβαρότητα και την έκταση 
του εν λόγω κινδύνου και το δημόσιο 
συμφέρον της ενημέρωσης.

Όταν υπάρχουν εύλογοι λόγοι που 
αφήνουν να υποτεθεί ότι ζώα ή προϊόντα 
μπορεί να παρουσιάζουν επικινδυνότητα, η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα ώστε να ενημερώνεται το κοινό 
σχετικά με τη φύση του κινδύνου και τα 
μέτρα που λαμβάνονται ή πρόκειται να 
ληφθούν για την πρόληψη ή τον έλεγχο 
αυτού του κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη 
τη φύση, τη σοβαρότητα και την έκταση 
του εν λόγω κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πάντα προς το συμφέρον του κοινού να ενημερώνεται, όπως απεδείχθη από την κρίση της 
ΣΕΒ.  Εκτός του ότι η ΣΕΒ αποτέλεσε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας των ζώων που μεταδόθηκε 
στον άνθρωπο μέσω των τροφίμων, ήταν επίσης ένα σοβαρό πλήγμα για την εμπιστοσύνη του 
κοινού όσον αφορά την ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας καθώς και απέναντι στους φορείς 
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χάραξης πολιτικής. Η δημόσια επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση μιας 
στέρεης βάσης για τη χάραξη πολιτικής.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις,
θα καθορίσει ποιες από τις 
καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο ε)
υπόκειται σε άμεση κοινοποίηση από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 253, σχετικά με τις 
καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και 
που υπόκεινται σε άμεση κοινοποίηση από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 255 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκαθιστά και διαχειρίζεται 
ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για 
τη λειτουργία των μηχανισμών και των 

Η Επιτροπή εγκαθιστά και διαχειρίζεται 
ένα διαθέσιμο στο κοινό ηλεκτρονικό 
σύστημα πληροφόρησης για τη λειτουργία 
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εργαλείων για τις απαιτήσεις κοινοποίησης 
και υποβολής εκθέσεων σε επίπεδο 
Ένωσης όπως προβλέπονται στα άρθρα 17, 
18 και 19.

των μηχανισμών και των εργαλείων για τις 
απαιτήσεις κοινοποίησης και υποβολής 
εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης όπως 
προβλέπονται στα άρθρα 17, 18 και 19.

Or. en

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υπεύθυνοι επιχείρησης εξασφαλίζουν 
ότι στις εγκαταστάσεις υπό την ευθύνη 
τους λαμβάνουν χώρα υγειονομικές 
επισκέψεις από κτηνίατρο, όταν 
ενδείκνυται, λόγω της επικινδυνότητας 
που ενέχει η εγκατάσταση, λαμβάνοντας 
υπόψη:

1. Οι υπεύθυνοι επιχείρησης εξασφαλίζουν 
ότι στις εγκαταστάσεις υπό την ευθύνη 
τους λαμβάνουν χώρα υγειονομικές 
επισκέψεις από κτηνίατρο και ότι οι εν
λόγω ζωοϋγειονομικές επισκέψεις 
λαμβάνουν χώρα με συχνότητα που είναι 
ανάλογη προς την επικινδυνότητα της 
εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη:

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις εγκαταστάσεις με χαμηλότερα πρότυπα υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων θα πρέπει 
να πραγματοποιούνται υγειονομικές επισκέψεις με συχνότητα ανάλογη προς την επικινδυνότητα 
της εγκατάστασης.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Article 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τοπ είδος της παραγωγής τροφίμων·

Or. en
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Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Article 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τις διασφαλίσεις για την καλή 
διαβίωση των ζώων που εφαρμόζονται 
στην εγκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω ζωοϋγειονομικές επισκέψεις 
λαμβάνουν χώρα με συχνότητα που είναι 
ανάλογη προς την επικινδυνότητα της 
εγκατάστασης.

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Article 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της ανίχνευσης τυχόν σημείων 
ενδεικτικών της εμφάνισης 
καταγεγραμμένων ή αναδυόμενων νόσων·

α) της ανίχνευσης τυχόν σημείων 
ενδεικτικών της εμφάνισης 
καταγεγραμμένων ή αναδυόμενων νόσων 
και/ή παραγόντων επικινδυνότητας που 
οδηγούν σε νόσους·

Or. en
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Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Article 24 – στοιχείο α – εδάφιο (i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 
23 παράγραφος 1, τα οποία πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό:

(i) των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 
23 παράγραφος 1, τα οποία πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό
της επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων 
και της συχνότητας των εν λόγω 
ζωοϋγειονομικών επισκέψεων·

– του είδους εγκαταστάσεων που πρέπει 
να υπόκεινται σε ζωοϋγειονομικές 
επισκέψεις·
– τη συχνότητα αυτών των 
ζωοϋγειονομικών επισκέψεων·

Or. en

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον προσδιορισμό των ειδών των 
εγκαταστάσεων που υπόκεινται σε 
ζωοϋγειονομικές επισκέψεις.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα είδη εγκαταστάσεων πρέπει να υπόκεινται σε ζωοϋγειονομικές επισκέψεις· Οι 
εξαιρέσεις οδηγούν μόνο στην εμφάνιση νέων, ενδεχομένως άγνωστων διαβιβαστών νόσων.



PA\1005594EL.doc 61/104 PE521.493v01-00

EL

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσο αφορά την επιτήρηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1, 
ο σχεδιασμός, τα μέσα, οι διαγνωστικές 
μέθοδοι, η συχνότητα, η ένταση, ο 
στοχευμένος ζωικός πληθυσμός, και οι 
τρόποι δειγματοληψίας που προβλέπονται 
πρέπει να είναι κατάλληλα και αναλογικά 
με τους στόχους της επιτήρησης, 
λαμβάνοντας υπόψη:

Όσο αφορά την επιτήρηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1, 
ο σχεδιασμός, τα μέσα, οι διαγνωστικές 
μέθοδοι, η συχνότητα, η ένταση, ο 
στοχευμένος ζωικός πληθυσμός, και οι 
τρόποι δειγματοληψίας που προβλέπονται 
πρέπει να είναι σύμφωνα με την αρχή της 
προφύλαξης και κατάλληλα και αναλογικά 
με τους στόχους της επιτήρησης, 
λαμβάνοντας υπόψη:

Or. en

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Article 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) εμπειριών του παρελθόντος σχετικά 
με νόσους στο εκάστοτε κράτος μέλος, 
ζώνη ή διαμέρισμα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα επιτήρησης δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη και 
αυτή η διαφοροποίηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.
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Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) καταγεγραμμένες νόσους που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) οι οποίες πρέπει να υπόκεινται 
σε προγράμματα επιτήρησης·

Or. en

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) τον καθορισμό των καταγεγραμμένων 
νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) οι οποίες 
πρέπει να υπόκεινται σε προγράμματα 
επιτήρησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Article 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θεσπίζουν πρόγραμμα για να 
εκριζώσουν την εν λόγω καταγεγραμμένη 
νόσο ή να αποδείξουν ότι είναι ελεύθερα 
της νόσου αυτής, το οποίο πρέπει να 
διεξάγεται στους σχετικούς πληθυσμούς 
ζώων που έχουν προσβληθεί από την εν 
λόγω νόσο και να καλύπτει τα σχετικά 
τμήματα της επικράτειάς τους ή τις 
σχετικές ζώνες ή τα διαμερίσματα αυτών 

α) θεσπίζουν πρόγραμμα για να 
εκριζώσουν, κατά προτίμηση μέσω 
εμβολιασμού ή κάποιας άλλης ιατρικής 
θεραπείας, την εν λόγω καταγεγραμμένη 
νόσο ή να αποδείξουν ότι είναι ελεύθερα 
της νόσου αυτής, το οποίο πρέπει να 
διεξάγεται στους σχετικούς πληθυσμούς 
ζώων που έχουν προσβληθεί από την εν 
λόγω νόσο και να καλύπτει τα σχετικά 
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(«υποχρεωτικό πρόγραμμα εκρίζωσης»)· τμήματα της επικράτειάς τους ή τις 
σχετικές ζώνες ή τα διαμερίσματα αυτών 
(«υποχρεωτικό πρόγραμμα εκρίζωσης»)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξάλειψη μιας καταγεγραμμένης νόσου μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Θα 
πρέπει, ωστόσο, να δίνεται προτεραιότητα σε εκστρατεία εμβολιασμού και όχι στην σφαγή και 
διάθεση των ζώων.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που δεν είναι ελεύθερα ή 
δεν είναι γνωστό ότι είναι ελεύθερα μιας ή 
περισσότερων εκ των καταγεγραμμένων 
νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) και τα οποία 
αποφασίζουν να θεσπίσουν πρόγραμμα 
εκρίζωσης για την εν λόγω 
καταγεγραμμένη νόσο, το οποίο πρέπει να 
διεξάγεται στους σχετικούς πληθυσμούς 
ζώων που έχουν προσβληθεί από την εν 
λόγω νόσο και να καλύπτει τα σχετικά 
τμήματα της επικράτειάς τους ή τις ζώνες 
ή τα διαμερίσματα αυτών («εθελοντικό 
πρόγραμμα εκρίζωσης»), το υποβάλλουν 
προς έγκριση στην Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη που δεν είναι ελεύθερα ή 
δεν είναι γνωστό ότι είναι ελεύθερα μιας ή 
περισσότερων εκ των καταγεγραμμένων 
νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) και τα οποία 
αποφασίζουν να θεσπίσουν, κατά 
προτίμηση μέσω εμβολιασμού ή κάποιας 
άλλης ιατρικής θεραπείας, πρόγραμμα 
εκρίζωσης για την εν λόγω 
καταγεγραμμένη νόσο, το οποίο πρέπει να 
διεξάγεται στους σχετικούς πληθυσμούς 
ζώων που έχουν προσβληθεί από την εν 
λόγω νόσο και να καλύπτει τα σχετικά 
τμήματα της επικράτειάς τους ή τις ζώνες 
ή τα διαμερίσματα αυτών («εθελοντικό 
πρόγραμμα εκρίζωσης»), το υποβάλλουν 
προς έγκριση στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξάλειψη μιας καταγεγραμμένης νόσου μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Θα 
πρέπει, ωστόσο, να δίνεται προτεραιότητα σε εκστρατεία εμβολιασμού και όχι στην σφαγή και 
διάθεση των ζώων.
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Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να τροποποιήσει ή να τερματίσει, 
αν είναι αναγκαίο, προγράμματα 
εκρίζωσης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 
τα στοιχεία α) και β). Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 255 
παράγραφος 2.

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να ζητεί από τα κράτη μέλη να 
τροποποιήσουν ή να τερματίσουν, αν είναι 
αναγκαίο, προγράμματα εκρίζωσης που 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τα στοιχεία α) 
και β). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 255 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Article 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μέτρα ελέγχου της νόσου για την 
εκρίζωση του νοσογόνου παράγοντα από 
εγκαταστάσεις, διαμερίσματα και ζώνες 
όπου εμφανίζεται η νόσος και για την 
αποφυγή επαναμόλυνσης·

α) μέτρα ελέγχου της νόσου για την 
εκρίζωση, κατά προτίμηση μέσω 
εμβολιασμού ή κάποιας άλλης ιατρικής 
θεραπείας, του νοσογόνου παράγοντα από 
εγκαταστάσεις, διαμερίσματα και ζώνες 
όπου εμφανίζεται η νόσος και για την 
αποφυγή επαναμόλυνσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξάλειψη μιας καταγεγραμμένης νόσου μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Θα 
πρέπει, ωστόσο, να δίνεται προτεραιότητα σε εκστρατεία εμβολιασμού και όχι στην σφαγή και 
διάθεση των ζώων.
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Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή των μέτρων ελέγχου νόσων 
του υποχρεωτικού ή εθελοντικού 
προγράμματος εκρίζωσης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 
και τους κανόνες που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2·

γ) περιγραφή των μέτρων ελέγχου νόσων 
του υποχρεωτικού ή εθελοντικού 
προγράμματος εκρίζωσης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 
και τους κανόνες που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 
και, σε περίπτωση εμβολιασμού ή άλλης 
ιατρικής θεραπείας, ακριβής περιγραφή 
των κτηνιατρικών φαρμακευτικών 
προϊόντων ή διαδικασιών που 
χρησιμοποιήθηκαν·

Or. en

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικές αρμοδιότητες Εκτελεστικές αρμοδιότητες και εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων όσον αφορά τους δείκτες 

επίδοσης

Or. en

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) τους δείκτες επίδοσης· διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Article 35 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 253 σχετικά με τη 
θέσπιση δεικτών για τη μέτρηση της 
επίδοσης των προγραμμάτων 
υποχρεωτικής ή εθελοντικής εκρίζωσης 
που προβλέπονται στα άρθρα 30, 31 και 
32.

Or. en

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει με εκτελεστική 
πράξη που υπόκειται σε τροπολογίες, 
όπου χρειάζεται, τις αιτήσεις των κρατών 
μελών για την έγκριση καθεστώτος 
ελεύθερου νόσου όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 253, με την επιφύλαξη 
τροποποιήσεων όπου χρειάζεται, σχετικά 
με την έγκριση των αιτήσεων των κρατών 
μελών για τη χορήγηση καθεστώτος 
ελεύθερου νόσου όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς ελευθέρου νόσου συνιστά σημαντικό καθεστώς σχετικά με την υγεία και βρίσκεται 
στο επίκεντρο του παρόντος κανονισμού.  Λογικά δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία για τη 
χορήγηση καθεστώτος ελευθέρου νόσου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα 
πρέπει έχουν τη δυνατότητα να ασκούν δημοκρατική εποπτεία.
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Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 255 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη 
μέλη προάγουν την ύπαρξη καθεστώτος 
ελευθέρου νόσου για εδάφη, ζώνες και 
διαμερίσματα.

Or. en

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αναγνωρίζει με 
εκτελεστικές πράξεις που υπόκεινται σε 
τροπολογίες, όπου χρειάζεται, το 
καθεστώς ελεύθερου νόσου των 
διαμερισμάτων όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 ή 2 και 3.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 255 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Article 37 – παράγραφος 5 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) την αναγνώριση, με την επιφύλαξη 
τροποποιήσεων όπου χρειάζεται, του 
καθεστώτος ελεύθερου νόσου των 
διαμερισμάτων όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 ή 2 και 3.

Or. en

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί 
ενημερωμένο κατάλογο:

Ένας κατάλογος με:

Or. en
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Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

παρατίθεται στο παράρτημα -I δ) του 
παρόντος κανονισμού,

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση νομικής φύσης. Ο κατάλογος «ζωνών ή διαμερισμάτων που διαθέτουν καθεστώς 
ελευθέρου νόσου» συνιστά βασικό στοιχείο του εν λόγω κανονισμού και δεν θα πρέπει να 
μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με εκτελεστικές πράξεις, αλλά να συνιστά 
αντικείμενο δημοκρατικής εποπτείας τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 253, όσον αφορά τροποποιήσεις 
στους καταλόγους εδαφών, ζωνών ή 
διαμερισμάτων που διαθέτουν καθεστώς 
ελευθέρου νόσου, οι οποίοι παρατίθενται 
στο συγκεκριμένο παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση νομικής φύσης. Ο κατάλογος «ζωνών ή διαμερισμάτων που διαθέτουν καθεστώς 
ελευθέρου νόσου» συνιστά βασικό στοιχείο του εν λόγω κανονισμού και δεν θα πρέπει να 
μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με εκτελεστικές πράξεις, αλλά να συνιστά 
αντικείμενο δημοκρατικής εποπτείας τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το 
Συμβούλιο.
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Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν τους εν λόγω 
καταλόγους στη διάθεση του κοινού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) καταγεγραμμένες νόσους που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ) για τις οποίες 
μπορούν να καθοριστούν διαμερίσματα 
ελεύθερα νόσου σύμφωνα με το άρθρο 37·

Or. en

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) τον καθορισμό του για ποιες από τις 
καταγεγραμμένες νόσους που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ) μπορούν να 
καθοριστούν διαμερίσματα ελεύθερα 
νόσου σύμφωνα με το άρθρο 37·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένα κράτος μέλος έχει λόγο να 
υποπτεύεται ότι έχει παραβιαστεί 
οποιαδήποτε εκ των προϋποθέσεων για τη 
διατήρηση του καθεστώτος του ως 
κράτους μέλους, ή ζώνης ή διαμερίσματος 
ελεύθερου νόσου, το εν λόγω κράτος μέλος 
οφείλει αμέσως:

1. Όταν ένα κράτος μέλος έχει λόγο να 
υποπτεύεται ή ειδοποιείται μέσω 
κοινοποίησης της Επιτροπής ότι έχει 
παραβιαστεί οποιαδήποτε εκ των 
προϋποθέσεων για τη διατήρηση του 
καθεστώτος του ως κράτους μέλους, ή 
ζώνης ή διαμερίσματος ελεύθερου νόσου, 
το εν λόγω κράτος μέλος οφείλει αμέσως:

Or. en

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις,
ανακαλεί την έγκριση του καθεστώτος 
ελεύθερου νόσου ενός κράτους μέλους ή 
ζώνης το οποίο χορηγήθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 36 παράγραφος 3, ή την 
αναγνώριση του καθεστώτος ελεύθερου 
νόσου ενός διαμερίσματος, το οποίο 
χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 
παράγραφος 4, αφού λάβει από το κράτος 
μέλος την ενημέρωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου 
ότι οι συνθήκες για τη διατήρηση του 
καθεστώτος ελεύθερου νόσου πλέον δεν 
εκπληρούνται.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 253 σχετικά με την ανάκληση 
της έγκρισης του καθεστώτος ελεύθερου 
νόσου ενός κράτους μέλους ή ζώνης το 
οποίο χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 παράγραφος 3, ή της αναγνώρισης του 
καθεστώτος ελεύθερου νόσου ενός 
διαμερίσματος, το οποίο χορηγήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4, 
αφού λάβει από το κράτος μέλος την 
ενημέρωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ότι οι 
συνθήκες για τη διατήρηση του 
καθεστώτος ελεύθερου νόσου πλέον δεν 
εκπληρούνται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διόρθωση νομικής φύσης. «Η αναστολή, η άρση και η επαναχορήγηση του καθεστώτος 
ελεύθερου νόσου» συνιστούν βασικό στοιχείο του εν λόγω κανονισμού και δεν θα πρέπει να 
μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται με εκτελεστικές πράξεις, αλλά να συνιστούν 
αντικείμενο δημοκρατικής εποπτείας τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 255 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος 
χαρακτήρα, όταν η καταγεγραμμένη νόσος 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου διασπείρεται ταχέως με 
κίνδυνο ιδιαίτερα σημαντικού αντικτύπου 
στη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, 
την οικονομία και την κοινωνία, η 
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις
άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
255 παράγραφος 3.

Εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι
επείγοντος χαρακτήρα, σε περίπτωση που
η καταγεγραμμένη νόσος που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου
εξαπλώνεται ραγδαία και υπάρχει 
κίνδυνος να έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στην υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία, 
την οικονομία και την κοινωνία,
εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 254.

Η Επιτροπή, το αργότερο έξι εβδομάδες 
μετά από την έγκριση των εν λόγω 
έκτακτων μέτρων υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στην οποία περιγράφει 
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αναλυτικά τα μέτρα αυτά και τον 
αντίκτυπό τους, ανάλογα με την 
περίπτωση, όσον αφορά:
- τη γεωργική παραγωγή και/ή την 
παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην 
Ένωση·
- τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·
- τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, 
την καλή διαβίωση των ζώων και το 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Article 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις νέες γνώσεις και τις εξελίξεις σε
μέσα ελέγχου της νόσου.

γ) τις νέες γνώσεις και τις εξελίξεις όσον 
αφορά τις καταγεγραμμένες νόσους και 
τα μέσα ελέγχου της νόσου.

Or. en

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
μέτρα σχετικά με τη χρήση κτηνιατρικών 
φαρμάκων για καταγεγραμμένες νόσους 
προκειμένου να διασφαλίζεται η πλέον 
αποτελεσματική πρόληψη ή ο έλεγχος των 
νόσων αυτών, υπό τον όρο ότι τα μέτρα 
αυτά συμβιβάζονται με τους κανόνες 
σχετικά με τη χρήση κτηνιατρικών 
φαρμάκων που καθορίζονται σε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίθηκαν 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 
σχετικά με τη χρήση κτηνιατρικών 
φαρμάκων για καταγεγραμμένες νόσους 
προκειμένου να διασφαλίζεται η πλέον 
αποτελεσματική πρόληψη ή ο έλεγχος των 
νόσων αυτών, υπό τον όρο ότι τα μέτρα 
αυτά συμβιβάζονται με τους κανόνες 
σχετικά με τη χρήση κτηνιατρικών 
φαρμάκων που καθορίζονται σε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίθηκαν 
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σύμφωνα με το άρθρο 47. σύμφωνα με το άρθρο 47.

Or. en

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Article 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) τον άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην 
ανθρώπινη υγεία

Or. en

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Article 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τα βιολογικά προϊόντα που πρέπει να 
συμπεριληφθούν στις ενωσιακές τράπεζες 
αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών 
αντιδραστηρίων, καθώς και τις 
καταγεγραμμένες νόσους που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχείο α)·

Or. en

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Article 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) τους τύπους αυτών των βιολογικών 
προϊόντων που πρέπει να 
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συμπεριληφθούν στις ενωσιακές τράπεζες 
αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών 
αντιδραστηρίων, και τις ποσότητες για 
καθεμιά από τις καταγεγραμμένες νόσους 
που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχείο α), για τις οποίες 
υπάρχει τράπεζα·

Or. en

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Article 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε τρίτες χώρες ή εδάφη, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο κύριος στόχος θα είναι 
η πρόληψη της διασποράς μιας νόσου
στην Ένωση.

β) σε τρίτες χώρες ή εδάφη.

Or. en

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) ποια από αυτά τα βιολογικά προϊόντα 
πρέπει να συμπεριληφθούν στις 
ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων 
και διαγνωστικών αντιδραστηρίων και 
για ποιες από τις καταγεγραμμένες 
νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχείο α)·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) τους τύπους αυτών των βιολογικών 
προϊόντων που πρέπει να 
συμπεριληφθούν στις ενωσιακές τράπεζες 
αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών 
αντιδραστηρίων και σε ποιες ποσότητες 
για καθεμιά από τις καταγεγραμμένες 
νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχείο α), για τις οποίες 
υπάρχει τράπεζα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) τη θανάτωση και τη διάθεση ή τη 
σφαγή των ζώων που μπορεί να έχουν 
μολυνθεί και να συμβάλουν στη διασπορά 
της καταγεγραμμένης νόσου·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μαζική θανάτωση και διάθεση ζώων που έχουν πληγεί από κάποια σοβαρή ασθένεια έχει 
μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία, τους υπευθύνους επιχειρήσεων, τη διατροφική αλυσίδα και το 
περιβάλλον. Η σωστή εκτίμηση των επιπτώσεων των εν λόγω μέτρων μεγαλύτερης εμβέλειας 
πρέπει νομιμοποιεί και να δικαιολογεί στο κοινό, τους λόγους που αυτά τα δραστικά μέτρα είναι 
αναγκαία.
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Τροπολογία 139

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνο κατόπιν λεπτομερούς αξιολόγησης 
του αντικτύπου που έχει στην οικονομία, 
την κοινωνία, την καλή διαβίωση των 
ζώων και το περιβάλλον η χρήση 
κτηνιατρικών φαρμάκων σε σύγκριση με 
άλλες διαθέσιμες στρατηγικές για την 
πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων, η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα ελέγχου 
της νόσου τα οποία ενδεχομένως να 
οδηγούν σε θανάτωση, διάθεση ή σφαγή 
ζώων που μπορεί να έχουν μολυνθεί και 
κατά συνέπεια να συμβάλλουν στη 
διασπορά της καταγεγραμμένης νόσου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μαζική θανάτωση και διάθεση ζώων που έχουν πληγεί από κάποια σοβαρή ασθένεια έχει 
μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία, τους υπευθύνους επιχειρήσεων, τη διατροφική αλυσίδα και το 
περιβάλλον. Η σωστή εκτίμηση των επιπτώσεων των εν λόγω μέτρων μεγαλύτερης εμβέλειας 
πρέπει νομιμοποιεί και να δικαιολογεί στο κοινό, τους λόγους που αυτά τα δραστικά μέτρα είναι 
αναγκαία.

Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
Article 70 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα 
πρόληψης και ελέγχου της νόσου 
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
διασπορά της συγκεκριμένης 
καταγεγραμμένης νόσου.

β) λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα 
πρόληψης και ελέγχου της νόσου 
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
διασπορά της συγκεκριμένης 
καταγεγραμμένης νόσου. Η αρμόδια αρχή 
λαμβάνει, μόνο κατόπιν λεπτομερούς 
αξιολόγησης του αντικτύπου στην 
οικονομία, την κοινωνία, την καλή 
διαβίωση των ζώων και το περιβάλλον, 
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μέτρα ελέγχου της νόσου τα οποία 
ενδεχομένως να οδηγούν σε θανάτωση 
και διάθεση ζώων που μπορεί να έχουν 
μολυνθεί και κατά συνέπεια να 
συμβάλλουν στη διασπορά της 
καταγεγραμμένης νόσου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μαζική θανάτωση και διάθεση ζώων που έχουν πληγεί από κάποια σοβαρή ασθένεια έχει 
μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία, τους υπευθύνους επιχειρήσεων, τη διατροφική αλυσίδα και το 
περιβάλλον. Η σωστή εκτίμηση των επιπτώσεων των εν λόγω μέτρων μεγαλύτερης εμβέλειας 
πρέπει νομιμοποιεί και να δικαιολογεί στο κοινό τους λόγους που αυτά τα δραστικά μέτρα είναι 
αναγκαία.

Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Article 80 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να 
λαμβάνονται σε περίπτωση υπόνοιας ή 
επίσημης επιβεβαίωσης μιας 
καταγεγραμμένης νόσου σε απαγορευμένες 
ζώνες σε δεσποζόμενα ζώα σύμφωνα με 
τους κανόνες που προβλέπονται στα 
στοιχεία 1 έως 4 του κεφαλαίου 1 του 
παρόντος τίτλου.

γ) τα μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να 
λαμβάνονται σε περίπτωση υπόνοιας ή 
επίσημης επιβεβαίωσης μιας 
καταγεγραμμένης νόσου σε απαγορευμένες 
ζώνες σε δεσποζόμενα ζώα σύμφωνα με 
τους κανόνες που προβλέπονται στα 
στοιχεία 1 έως 4 του κεφαλαίου 1 του 
παρόντος τίτλου. Η αρμόδια αρχή 
λαμβάνει, μόνο κατόπιν λεπτομερούς 
αξιολόγησης του αντικτύπου στην 
οικονομία, την κοινωνία, την καλή 
διαβίωση των ζώων και το περιβάλλον, 
μέτρα ελέγχου της νόσου τα οποία 
ενδεχομένως να οδηγούν σε θανάτωση 
και διάθεση ζώων που μπορεί να έχουν 
μολυνθεί και κατά συνέπεια να 
συμβάλλουν στη διασπορά της 
καταγεγραμμένης νόσου·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μαζική θανάτωση και διάθεση ζώων που έχουν πληγεί από κάποια σοβαρή ασθένεια έχει 
μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία, τους υπευθύνους επιχειρήσεων, τη διατροφική αλυσίδα και το 
περιβάλλον. Η σωστή εκτίμηση των επιπτώσεων των εν λόγω μέτρων μεγαλύτερης εμβέλειας 
πρέπει νομιμοποιεί και να δικαιολογεί στο κοινό, τους λόγους που αυτά τα δραστικά μέτρα είναι 
αναγκαία.

Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Article 82 – παράγραφος 1 – εδάφιο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Iv α) το ερώτημα εάν η εγκατάσταση έχει 
ως στόχο να χρησιμοποιήσει το ζωικό 
αναπαραγωγικό υλικό στο πλαίσιο 
διαδικασιών που οδηγούν στην παραγωγή 
κλώνων·

Or. en

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις ενδεχόμενες εξαιρέσεις και 
τηρούν μητρώο με όλες τις 
απαλλασσόμενες εγκαταστάσεις που 
βρίσκονται στο έδαφός τους. Οι 
εγκαταστάσεις που αποσκοπούν στην 
παραγωγή κλώνων ή τη συμμετοχή στη 
διαδικασία παραγωγής κλώνων δεν 
εξαιρούνται σε καμία περίπτωση από την 
υποχρέωση καταχώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε νομοθετικά κενά και τα κενά σε κινδύνους που μπορεί 
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να βλάψουν τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Η δημιουργία μητρώου με τις εξαιρέσεις 
θα διασφαλίσει την ιχνηλασιμότητα.

Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Article 85 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο (iv) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Iv α) τη διάρκεια και την απόσταση της 
μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Article 89 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων οι 
οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν την 
ποιότητα της ασφάλειας των τροφίμων 
και την ανθρώπινη υγεία.

Or. en

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν από την επιτόπια επίσκεψη προκύπτει 
ότι έχει σημειωθεί σαφής πρόοδος, αλλά η 
εγκατάσταση εξακολουθεί να μην 
ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις 
απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
παρατείνει την έγκριση υπό όρους.
Ωστόσο, η υπό όρους έγκριση δεν 

Εάν από την επιτόπια επίσκεψη προκύπτει 
ότι έχει σημειωθεί σαφής πρόοδος, αλλά η 
εγκατάσταση εξακολουθεί να μην 
ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις 
απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
παρατείνει την έγκριση υπό όρους και 
παρέχει την αναγκαία αποτελεσματική 
καθοδήγηση ώστε να συμβάλει στην 
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υπερβαίνει τους έξι μήνες συνολικά. επιτυχή κάλυψη της έλλειψης. Ωστόσο, η 
υπό όρους έγκριση δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες συνολικά.

Or. en

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή θέτει το εν λόγω μητρώο 
στη διάθεση των υπόλοιπων κρατών μελών 
και του κοινού.

Η αρμόδια αρχή θέτει το εν λόγω μητρώο 
στη διάθεση των υπόλοιπων κρατών μελών 
και του κοινού σε ειδικό δικτυακό τόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας είναι σημαντικό να υπάρχει ειδικός δικτυακός τόπος στον οποίο οι 
πολίτες, οι ενδιαφερόμενοι φορείς, τα κράτη μέλη και οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων να μπορούν 
να βρίσκουν όλες τις εγκαταστάσεις και τους μεταφορείς.

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Article 97 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εδάφιο (ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τον τύπο παραγωγής· ii) το είδος και την ένταση της
παραγωγής·

Or. en
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Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από 
την υποχρέωση καταχώρισης σύμφωνα με 
το άρθρο 83, μπορούν να εξαιρεθούν, από 
το κράτος μέλος, από την υποχρέωση να 
τηρούν μητρώα των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

2. Οι εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από 
την υποχρέωση καταχώρισης σύμφωνα με 
το άρθρο 83, μπορούν να εξαιρεθούν, από 
το κράτος μέλος, από την υποχρέωση να 
τηρούν μητρώα των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις 
ενδεχόμενες εξαιρέσεις και τηρούν 
μητρώο με όλες τις απαλλασσόμενες 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο 
έδαφός τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε νομοθετικά κενά και τα κενά σε κινδύνους που μπορεί 
να βλάψουν τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Η δημιουργία μητρώου με τις εξαιρέσεις 
θα διασφαλίσει την ιχνηλασιμότητα.

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Article 98 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις εργαστηριακές μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται.

ε) τις εργαστηριακές μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται, με ρητή αναφορά στην 
ενδεχόμενη χρήση εργαστηριακών 
μεθόδων που έχουν ως στόχο την 
παραγωγή κλώνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ζωικό αναπαραγωγικό υλικό να 
καταχωρίζονται σε μητρώο, δεδομένου ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος τα κλωνοποιημένα 
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ζώα και οι απόγονοί τους να μολυνθούν με ασθένειες που ενδέχεται να μεταδίδονται στους 
ανθρώπους καθώς και να έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας (δυσμορφίες, οργανική 
ανεπάρκεια).

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από 
την υποχρέωση καταχώρισης σύμφωνα με 
το άρθρο 84, μπορούν να εξαιρεθούν, από 
το κράτος μέλος, από την υποχρέωση να 
τηρούν μητρώα των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

2. Οι εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από 
την υποχρέωση καταχώρισης σύμφωνα με 
το άρθρο 84, μπορούν να εξαιρεθούν, από 
το κράτος μέλος, από την υποχρέωση να 
τηρούν μητρώα των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις 
ενδεχόμενες εξαιρέσεις και τηρούν 
μητρώο με όλες τις απαλλασσόμενες 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο 
έδαφός τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε νομοθετικά κενά και τα κενά σε κινδύνους που μπορεί 
να βλάψουν τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Η δημιουργία μητρώου με τις εξαιρέσεις 
θα διασφαλίσει την ιχνηλασιμότητα.

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι μεταφορείς που εξαιρούνται από την 
υποχρέωση καταχώρισης σύμφωνα με το 
άρθρο 86 μπορούν να εξαιρεθούν, από το 
κράτος μέλος, από την υποχρέωση να 
τηρούν μητρώα με τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

2. Οι μεταφορείς που εξαιρούνται από την 
υποχρέωση καταχώρισης σύμφωνα με το 
άρθρο 86 μπορούν να εξαιρεθούν, από το 
κράτος μέλος, από την υποχρέωση να 
τηρούν μητρώα με τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις 
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ενδεχόμενες εξαιρέσεις και τηρούν 
μητρώο με όλες τις απαλλασσόμενες 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο 
έδαφός τους.

Or. en

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Article 102 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να ορίσουν άλλη αρχή ή να 
εξουσιοδοτήσουν άλλον οργανισμό ή 
φυσικό πρόσωπο για την πρακτική 
εφαρμογή του συστήματος ταυτοποίησης 
και καταγραφής που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1.

γ) να ορίσουν άλλη αρχή ή να 
εξουσιοδοτήσουν άλλον οργανισμό ή 
φυσικό πρόσωπο για την πρακτική 
εφαρμογή του συστήματος ταυτοποίησης 
και καταγραφής που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1. Σε περίπτωση που οριστεί 
άλλη αρχή, οργανισμός ή φυσικό 
πρόσωπο, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
να μην υπάρχουν συγκρούσεις 
συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 154

Πρόταση κανονισμού
Article 103 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις πληροφορίες που αφορούν τα 
δεσποζόμενα ζώα που ανήκουν στα 
χοιροειδή και τις εγκαταστάσεις στις 
οποίες διατηρούνται·

b) τις πληροφορίες που αφορούν τα 
δεσποζόμενα ζώα που ανήκουν στα 
χοιροειδή, τις εγκαταστάσεις στις οποίες 
διατηρούνται και τις μετακινήσεις τους 
από και προς τις εγκαταστάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
Article 103 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο (iv) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Iv α) τις μετακινήσεις τους από και προς 
τις εγκαταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, όταν ο υπεύθυνος της 
επιχείρησης δεν συμμορφώνεται προς τις 
απαιτήσεις που διατυπώνονται στα 
στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου 
σταματάει να είναι επιλέξιμος για 
απαλλαγή τουλάχιστον για μία δεκαετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρεκκλίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε νομοθετικά κενά και τα κενά με τη σειρά τους σε 
κινδύνους που μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Στην εξαιρετική 
περίπτωση που κάποιος υπεύθυνος επιχείρησης προβαίνει σε κατάχρηση παρέκκλισης δεν θα 
πρέπει να μπορεί να επωφελείται της παρέκκλισης αυτής.

Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, όταν ο υπεύθυνος της 
επιχείρησης δεν συμμορφώνεται προς τις 
απαιτήσεις που διατυπώνονται στα 
στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου 
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σταματάει να είναι επιλέξιμος για 
απαλλαγή τουλάχιστον για μία δεκαετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρεκκλίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε νομοθετικά κενά και τα κενά με τη σειρά τους σε 
κινδύνους που μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Στην εξαιρετική 
περίπτωση που κάποιος υπεύθυνος επιχείρησης προβαίνει σε κατάχρηση παρέκκλισης δεν θα 
πρέπει να μπορεί να επωφελείται της παρέκκλισης αυτής.

Τροπολογία 158

Πρόταση κανονισμού
Article 112 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ταυτοποιούνται ατομικά με μέσο 
ταυτοποίησης που φέρουν στο σώμα τους·

α) ταυτοποιούνται ατομικά, με αποκριτή 
πομποδέκτη και, κατά περίπτωση, με 
μέσο ταυτοποίησης που φέρουν στο σώμα 
τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σκύλοι, οι γάτες και οι νυφίτσες θα πρέπει να είναι δυνατόν να αναγνωρίζονται μέσω 
αποκριτή πομποδέκτη, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις μη εμπορικού 
χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, καθώς κάτι τέτοιο βελτιώνει κατά πολύ την 
ιχνηλασιμότητα και την ταυτοποίηση.

Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 112 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Οι αποκριτές πομποδέκτες που 
χρησιμοποιούνται ως μέσα ταυτοποίησης 
για χερσαία ζώα συντροφιάς, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 
συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις μη 
εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
ζώων συντροφιάς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σκύλοι, οι γάτες και οι νυφίτσες θα πρέπει να είναι δυνατόν να αναγνωρίζονται μέσω 
αποκριτή πομποδέκτη, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις μη εμπορικού 
χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, καθώς κάτι τέτοιο βελτιώνει κατά πολύ την 
ιχνηλασιμότητα και την ταυτοποίηση.

Τροπολογία 160

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 115 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 253 όσον αφορά παρεκκλίσεις 
για υπευθύνους επιχειρήσεων από τις 
απαιτήσεις ταυτοποίησης και καταγραφής 
που προβλέπονται στα άρθρα 106, 107, 
109 και 110:

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 253 όσον αφορά παρεκκλίσεις 
για υπευθύνους επιχειρήσεων από τις 
απαιτήσεις ταυτοποίησης και καταγραφής 
που προβλέπονται στα άρθρα 106, 107, 
109 και 110, υπό την προϋπόθεση να 
διασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα:

Or. en

Τροπολογία 161

Πρόταση κανονισμού
Article 116 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τον τύπο παραγωγής στις εγκαταστάσεις 
όπου διατηρούνται τα εν λόγω χερσαία 
ζώα·

δ) τον τύπο και την ένταση της
παραγωγής στις εγκαταστάσεις όπου 
διατηρούνται τα εν λόγω χερσαία ζώα·

Or. en
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Τροπολογία 162

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 117 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(c) την πρακτική εφαρμογή εξαιρέσεων 
από την ταυτοποίηση και την 
καταχώριση που προβλέπονται στους 
κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 115.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 163

Πρόταση κανονισμού
Article 121 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) άλλους παράγοντες επικινδυνότητας.

Or. en

Τροπολογία 164

Πρόταση κανονισμού
Article 121 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η συνολική διάρκεια της 
μετακίνησης των δεσποζόμενων 
χερσαίων ζώων δεν υπερβαίνει τις 8 
ώρες.

Or. en
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Τροπολογία 165

Πρόταση κανονισμού
Article 123 – παράγραφος 1 – $8 β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) δεν έχουν υποστεί μετακινήσεις με 
συνολική διάρκεια που να υπερβαίνει τις 
8 ώρες.

Or. en

Τροπολογία 166

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 138

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 138 Διαγράφεται
Εκτελεστικές αρμοδιότητες για 
προσωρινές παρεκκλίσεις για 
μετακινήσεις συγκεκριμένων ειδών ή 
κατηγοριών δεσποζόμενων χερσαίων 
ζώων
Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
προσωρινές παρεκκλίσεις από τους 
κανόνες που ορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο για τις μετακινήσεις 
συγκεκριμένων ειδών ή κατηγοριών 
δεσποζόμενων χερσαίων ζώων, εφόσον:
(a) οι απαιτήσεις μετακίνησης που 
καθορίζονται στο άρθρο 127, στο άρθρο 
129 παράγραφος 1, στα άρθρα 130 και 
131, στο άρθρο 133 παράγραφος 1, στο 
άρθρο 134 παράγραφος 1), στο άρθρο 135 
παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 136 και 
στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 128 παράγραφος 1, το άρθρο 
129 παράγραφος 2, το άρθρο 132, το 
άρθρο 133 παράγραφος 2, το άρθρο 134 
παράγραφος 2, το άρθρο 135 παράγραφος 
3, το άρθρο 136 παράγραφος 4 και το 
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άρθρο 137 δεν αμβλύνουν 
αποτελεσματικά την επικινδυνότητα που 
ενέχει η μετακίνηση των εν λόγω ζώων· ή 
EN 129 EN
(b) η καταγεγραμμένη νόσος που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) φαίνεται να διασπείρεται 
παρά τις απαιτήσεις μετακίνησης που 
ορίζονται σύμφωνα με τα τμήματα 1 έως 
6.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 255 παράγραφος 2.
Για δεόντως δικαιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος 
χαρακτήρα που αφορούν νόσους που 
παρουσιάζουν επικινδυνότητα με 
ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο, η 
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 255 παράγραφος 
3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρεκκλίσεις, ακόμη και εάν έχουν προσωρινό χαρακτήρα, ενδέχεται να οδηγήσουν σε 
νομοθετικά κενά και τα κενά με τη σειρά τους σε κινδύνους που μπορεί να βλάψουν τη δημόσια 
υγεία και την υγεία των ζώων. Η ιχνηλασιμότητα και η καταχώριση των μετακινήσεων θα 
πρέπει να διασφαλίζονται και δεν θα πρέπει να αποφεύγονται.

Τροπολογία 167

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 139 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή λαμβάνει τα ακόλουθα θέματα 
υπόψη, κατά τη θέσπιση των κανόνων που 
θα καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
και τις εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 134 παράγραφος 
2, στο άρθρο 135 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 136 παράγραφος 4 και στα άρθρα 

Η Επιτροπή λαμβάνει τα ακόλουθα θέματα 
υπόψη, κατά τη θέσπιση των κανόνων που 
θα καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
και τις εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 134 παράγραφος 
2, στο άρθρο 135 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 136 παράγραφος 4 και στο άρθρο 
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137 και 138: 137:

Or. en

Τροπολογία 168

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) τις αναγκαίες πληροφορίες που 
χρειάζονται για να διαπιστώνεται εάν τα 
δεσποζόμενα χερσαία ζώα είναι κλώνοι ή 
απόγονοι κλώνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καταγράφεται στο πιστοποιητικό υγείας των ζώων εάν το ζώο είναι κλώνος 
ή απόγονος κλώνου, δεδομένου ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος τα κλωνοποιημένα ζώα και 
οι απόγονοί τους να μολυνθούν με ασθένειες που ενδέχεται να μεταδίδονται στους ανθρώπους 
καθώς και να έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας (δυσμορφίες, οργανική ανεπάρκεια).

Τροπολογία 169

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 152 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 253 σχετικά με τα μέτρα 
πρόληψης και τον ελέγχου των νόσων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β) του παρόντος άρθρου, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι τα χερσαία ζώα 
συντροφιάς δεν παρουσιάζουν σημαντικά 
στοιχεία επικινδυνότητας για τη διασπορά 
των νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) και των 
αναδυόμενων νόσων στα ζώα κατά τη 
μεταφορά και στον τόπο προορισμού και, 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 
σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα 
μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 253 σχετικά με τα 
μέτρα πρόληψης και τον ελέγχου των 
νόσων που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα 
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κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το 
υγειονομικό καθεστώς του τόπου 
προορισμού.

χερσαία ζώα συντροφιάς δεν 
παρουσιάζουν σημαντικά στοιχεία 
επικινδυνότητας για τη διασπορά των 
νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) και των 
αναδυόμενων νόσων στα ζώα κατά τη
μεταφορά και στον τόπο προορισμού και, 
κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το 
υγειονομικό καθεστώς του τόπου 
προορισμού.

Or. en

Τροπολογία 170

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 152 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των 
νόσων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
καθώς και στους κανόνες που 
θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 171

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 152 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 254 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 172

Πρόταση κανονισμού
Article 195 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) άλλα συμπτώματα σοβαρής νόσου με 
απροσδιόριστη αιτία.

β) άλλα συμπτώματα σοβαρής νόσου με 
απροσδιόριστη αιτία ή

Or. en

Τροπολογία 173

Πρόταση κανονισμού
Article 195 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) σκόπιμες τροποποιήσεις του 
γονιδιώματος των υδρόβιων ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχουν σημειωθεί δύο κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα οποία γενετικώς 
τροποποιημένος σολωμός «απέδρασε» στη φύση και ανταγωνίζεται τα άγρια ψάρια, 
συμπεριλαμβανομένου του απειλούμενου με εξαφάνιση σολωμού του Ατλαντικού, όσον αφορά 
τον οικότοπο, την τροφή και το ζευγάρωμα.  Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η απελευθέρωση 
60 μόνο γενετικώς τροποποιημένων ψαριών σε έναν άγριο πληθυσμό 60.000 θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην εξαφάνιση του άγριου πληθυσμού σε λιγότερο από 40 γενεές.

Τροπολογία 174

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 195 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την εν 
λόγω μετακίνηση ή απελευθέρωση 
υδρόβιων ζώων, με βάση αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας, με την προϋπόθεση ότι τα 
υδρόβια ζώα προέρχονται από τμήμα της 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
στοιχεία α) και β), η αρμόδια αρχή μπορεί 
να επιτρέψει την εν λόγω μετακίνηση ή 
απελευθέρωση υδρόβιων ζώων, με βάση 
αξιολόγηση της επικινδυνότητας, με την 
προϋπόθεση ότι τα υδρόβια ζώα 
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εγκατάστασης υδατοκαλλιέργειας ή από 
φυσικό περιβάλλον το οποίο είναι 
ανεξάρτητο από την επιδημιολογική 
μονάδα όπου σημειώθηκε η μη 
φυσιολογική θνησιμότητα ή άλλα 
συμπτώματα νόσου.

προέρχονται από τμήμα της εγκατάστασης 
υδατοκαλλιέργειας ή από φυσικό 
περιβάλλον το οποίο είναι ανεξάρτητο από 
την επιδημιολογική μονάδα όπου 
σημειώθηκε η μη φυσιολογική 
θνησιμότητα ή άλλα συμπτώματα νόσου.

Or. en

Τροπολογία 175

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 206

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 206 Διαγράφεται
Εκτελεστικές αρμοδιότητες για 
προσωρινές παρεκκλίσεις για 
μετακινήσεις συγκεκριμένων ειδών ή 
κατηγοριών υδρόβιων ζώων
Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
προσωρινές παρεκκλίσεις από τους 
κανόνες που ορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο για τις μετακινήσεις 
συγκεκριμένων ειδών ή κατηγοριών 
υδρόβιων ζώων, σε περίπτωση που:
(a) οι απαιτήσεις μετακίνησης που 
προβλέπονται στο άρθρο 195, στο άρθρο 
196 παράγραφος 1, στα άρθρα 197 και 
198, στο άρθρο 199 παράγραφοι 1 και 2, 
στο άρθρο 200, στο άρθρο 201 
παράγραφος 1, στο άρθρο 202 
παράγραφος 1, στο άρθρο 203 
παράγραφος 1, στο άρθρο 204 
παράγραφοι 1 και 2 και στους κανόνες 
που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
196 παράγραφος 2, το άρθρο 199 
παράγραφος 3, το άρθρο 201 παράγραφος 
2, το άρθρο 202 παράγραφος 2, το άρθρο 
203 παράγραφος 2, το άρθρο 204 
παράγραφος 3 και το άρθρο 205 δεν 
αμβλύνουν αποτελεσματικά την 
επικινδυνότητα που ενέχουν ορισμένες 
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μετακινήσεις των εν λόγω υδρόβιων 
ζώων· ή
(b) η καταγεγραμμένη νόσος που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) φαίνεται να διασπείρεται 
παρά τις απαιτήσεις μετακίνησης που 
ορίζονται σύμφωνα με τα τμήματα 1 έως 
5.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 255 παράγραφος 2.
Για δεόντως δικαιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος 
χαρακτήρα που αφορούν καταγεγραμμένη 
νόσο που παρουσιάζει στοιχεία 
επικινδυνότητας πολύ υψηλού αντικτύπου 
και λαμβανομένων υπόψη των θεμάτων 
που αναφέρονται στο άρθρο 205, η 
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
255 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρεκκλίσεις, ακόμη και εάν έχουν προσωρινό χαρακτήρα, ενδέχεται να οδηγήσουν σε 
νομοθετικά κενά και τα κενά με τη σειρά τους σε κινδύνους που μπορεί να βλάψουν τη δημόσια 
υγεία και την υγεία των ζώων. Η ιχνηλασιμότητα και η καταχώριση των μετακινήσεων θα 
πρέπει να διασφαλίζονται και δεν θα πρέπει να αποφεύγονται.

Τροπολογία 176

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 207 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή λαμβάνει τα ακόλουθα θέματα 
υπόψη, κατά τη θέσπιση των κανόνων που 
θα καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
και τις εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 203 παράγραφος 
2, στο άρθρο 204 παράγραφος 3 και στα 

Η Επιτροπή λαμβάνει τα ακόλουθα θέματα 
υπόψη, κατά τη θέσπιση των κανόνων που 
θα καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
και τις εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 203 παράγραφος 
2, στο άρθρο 204 παράγραφος 3 και στο 
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άρθρα 205 και 206: άρθρο 205:

Or. en

Τροπολογία 177

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 222 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των 
νόσων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
καθώς και στους κανόνες που 
θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 
2.

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 178

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 222 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 255 παράγραφος 2.

Διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 179

Πρόταση κανονισμού
Article 240 – παράγραφος 1 – $8 β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) δήλωση σχετικά με το αν τα ζώα, το 
ζωικό αναπαραγωγικό υλικό ή τα 
προϊόντα ζωικής προέλευσης 
προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα ή 
απογόνους τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καταγράφεται στο πιστοποιητικό υγείας των ζώων εάν το ζώο είναι κλώνος 
ή απόγονος κλώνου, δεδομένου ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος τα κλωνοποιημένα ζώα και 
οι απόγονοί τους να μολυνθούν με ασθένειες που ενδέχεται να μεταδίδονται στους ανθρώπους 
καθώς και να έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας (δυσμορφίες, οργανική ανεπάρκεια).

Τροπολογία 180

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 245 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, αν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή 
της τρίτης χώρας ή εδάφους εισαγωγής, ή 
αν έχει θεσπιστεί από νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις, πρότυπα, κώδικες 
δεοντολογίας και άλλες νομικές και 
διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν στην 
εν λόγω χώρα ή έδαφος, η εξαγωγή και 
επανεξαγωγή από την Ένωση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εν λόγω 
διατάξεις.

Ωστόσο, αν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή 
της τρίτης χώρας ή εδάφους εισαγωγής, ή 
αν έχει θεσπιστεί από νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις, πρότυπα, κώδικες 
δεοντολογίας και άλλες νομικές και 
διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν στην 
εν λόγω χώρα ή έδαφος, η εξαγωγή από 
την Ένωση μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανεξαγωγή συνιστά πιθανό νομοθετικό κενό για την παράκαμψη των κανόνων και 
ρυθμίσεων της ΕΕ για την προστασία των ζώων. Αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται.
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Τροπολογία 181

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 252 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ Τροποποίηση των παραρτημάτων -I α), β), 
γ) και δ), Ι και ΙΙ

Or. en

Τροπολογία 182

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 252 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 253, σχετικά με τις 
τροποποιήσεις των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η 
τεχνική πρόοδος, οι επιστημονικές 
εξελίξεις και η μεταβολή των συνθηκών 
στη δημόσια υγεία και την υγεία των 
ζώων.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 253, σχετικά με τις 
τροποποιήσεις των παραρτημάτων -I α), 
β), γ) και δ), Ι και ΙΙ, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη η τεχνική πρόοδος, οι 
επιστημονικές εξελίξεις και η μεταβολή 
των συνθηκών στη δημόσια υγεία και την 
υγεία των ζώων.

Or. en

Τροπολογία 183

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 253 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 6 
παράγραφος 2, στο άρθρο 9 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 11 παράγραφος 3, στο άρθρο 13 
παράγραφος 2, στο άρθρο 15 παράγραφος 
2, στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 

2. Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 
παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 
2, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 
8 παράγραφος 2, στο άρθρο 9 παράγραφος 
2, στο άρθρο 11 παράγραφος 3, στο άρθρο 
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18 παράγραφος 3, στα άρθρα 24 και 28, 
στο άρθρο 30 παράγραφος 4, στο άρθρο 31 
παράγραφος 2, στο άρθρο 34 παράγραφος 
2, στο άρθρο 37 παράγραφος 5, στο άρθρο
39, στο άρθρο 41 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, στο άρθρο 44 
παράγραφος 1, στο άρθρο 47, στο άρθρο 
48 παράγραφος 3, στο άρθρο 53 
παράγραφος 2, στο άρθρο 54 παράγραφος 
3, στο άρθρο 55 παράγραφος 2, στο άρθρο 
58 παράγραφος 2, στο άρθρο 63, στο 
άρθρο 64 παράγραφος 4, στο άρθρο 67, 
στο άρθρο 68 παράγραφος 2, στο άρθρο 70 
παράγραφος 3, στο άρθρο 72 παράγραφος 
2, στο άρθρο 73 παράγραφος 3, στο άρθρο 
74 παράγραφος 3, στο άρθρο 76 
παράγραφος 2, στο άρθρο 79, στο άρθρο 
80 παράγραφος 4, στο άρθρο 85 
παράγραφος 3, στο άρθρο 89 παράγραφος 
3, στο άρθρο 92 παράγραφος 2, στο άρθρο 
96 παράγραφος 3, στο άρθρο 100 
παράγραφος 1, στο άρθρο 103 παράγραφος 
2, στα άρθρα 114 και 115, στο άρθρο 119 
παράγραφος 1, στο άρθρο 122 παράγραφος 
2, στο άρθρο 128 παράγραφος 1, στο 
άρθρο 129 παράγραφος 2, στο άρθρο 132, 
στο άρθρο 133 παράγραφος 2, στο άρθρο 
134 παράγραφος 2, στο άρθρο 135 
παράγραφος 3, στο άρθρο 136 παράγραφος 
4, στο άρθρο 137, στο άρθρο 141 
παράγραφος 1, στο άρθρο 143 παράγραφος 
1, στο άρθρο 144, στο άρθρο 146 
παράγραφος 4, στο άρθρο 148 παράγραφος 
3, στο άρθρο 151 παράγραφος 1, στο 
άρθρο 152 παράγραφος 2, στο άρθρο 154 
παράγραφος 1, στο άρθρο 158, στο άρθρο 
159 παράγραφος 5, στο άρθρο 160 
παράγραφος 3, στο άρθρο 162 παράγραφος 
2, στο άρθρο 163 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 164 παράγραφος 3, στο άρθρο 165 
παράγραφος 5, στο άρθρο 166 παράγραφος 
3, στο άρθρο 174 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 179 παράγραφος 2, στο άρθρο 184 
παράγραφος 1, στο άρθρο 188 παράγραφος 
1, στο άρθρο 191 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 196 παράγραφος 2, στο άρθρο 199 
παράγραφος 3, στο άρθρο 200 παράγραφος 
3, στο άρθρο 201 παράγραφος 2, στο 

13 παράγραφος 2, στο άρθρο 15 
παράγραφος 2, στο άρθρο 16 παράγραφος 
3, στο άρθρο 17 παράγραφος 3, στο άρθρο 
18 παράγραφος 3, στα άρθρα 24 και 28, 
στο άρθρο 30 παράγραφος 4, στο άρθρο 31 
παράγραφος 2, στο άρθρο 34 παράγραφος 
2, στο άρθρο 35, στο άρθρο 36 
παράγραφος 3, στο άρθρο 37 παράγραφος 
5, στα άρθρα 38 και 39, στο άρθρο 41 
παράγραφος 3, στο άρθρο 42 παράγραφοι 
4 και 5, στο άρθρο 44 παράγραφος 1, στο 
άρθρο 47, στο άρθρο 48 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 53 παράγραφος 2, στο άρθρο 54 
παράγραφος 3, στο άρθρο 55 παράγραφος 
2, στο άρθρο 58 παράγραφος 2, στο άρθρο 
63, στο άρθρο 64 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 67, στο άρθρο 68 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 70 παράγραφος 3, στο άρθρο 72 
παράγραφος 2, στο άρθρο 73 παράγραφος 
3, στο άρθρο 74 παράγραφος 3, στο άρθρο 
76 παράγραφος 2, στο άρθρο 79, στο 
άρθρο 80 παράγραφος 4, στο άρθρο 85 
παράγραφος 3, στο άρθρο 89 παράγραφος 
3, στο άρθρο 92 παράγραφος 2, στο άρθρο 
96 παράγραφος 3, στο άρθρο 100 
παράγραφος 1, στο άρθρο 103 παράγραφος 
2, στα άρθρα 114 και 115, στο άρθρο 119 
παράγραφος 1, στο άρθρο 122 παράγραφος 
2, στο άρθρο 128 παράγραφος 1, στο 
άρθρο 129 παράγραφος 2, στο άρθρο 132, 
στο άρθρο 133 παράγραφος 2, στο άρθρο 
134 παράγραφος 2, στο άρθρο 135 
παράγραφος 3, στο άρθρο 136 παράγραφος 
4, στο άρθρο 137, στο άρθρο 141 
παράγραφος 1, στο άρθρο 143 παράγραφος 
1, στο άρθρο 144, στο άρθρο 146 
παράγραφος 4, στο άρθρο 148 παράγραφος 
3, στο άρθρο 151 παράγραφος 1, στο 
άρθρο 152 παράγραφος 2, στο άρθρο 154 
παράγραφος 1, στο άρθρο 158, στο άρθρο 
159 παράγραφος 5, στο άρθρο 160 
παράγραφος 3, στο άρθρο 162 παράγραφος 
2, στο άρθρο 163 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 164 παράγραφος 3, στο άρθρο 165 
παράγραφος 5, στο άρθρο 166 παράγραφος 
3, στο άρθρο 174 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 179 παράγραφος 2, στο άρθρο 184 
παράγραφος 1, στο άρθρο 188 παράγραφος 
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άρθρο 202 παράγραφος 2, στο άρθρο 203 
παράγραφος 2, στο άρθρο 204 παράγραφος 
3, στα άρθρα 205 και 211, στο άρθρο 213 
παράγραφος 1, στο άρθρο 214, στο άρθρο 
216 παράγραφος 4, στο άρθρο 218 
παράγραφος 3, στο άρθρο 221 παράγραφος 
1, στο άρθρο 222 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 223 παράγραφος 3, στο άρθρο 224 
παράγραφος 5, στο άρθρο 225 παράγραφος 
3, στο άρθρο 229 παράγραφος 1, στο 
άρθρο 231 παράγραφος 3, στο άρθρο 233 
παράγραφος 3, στο άρθρο 235, στο άρθρο 
236 παράγραφος 1, στο άρθρο 239 
παράγραφος 4, στο άρθρο 240 παράγραφος 
3, στο άρθρο 241 παράγραφος 1, στο 
άρθρο 242 παράγραφος 2, στο άρθρο 243 
παράγραφος 1, στο άρθρο 244 παράγραφος 
2, στο άρθρο 252, στο άρθρο 259 
παράγραφος 2, στο άρθρο 260 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 261 παράγραφος 2 
ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο 
χρονικό διάστημα από (*).

1, στο άρθρο 191 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 196 παράγραφος 2, στο άρθρο 199 
παράγραφος 3, στο άρθρο 200 παράγραφος 
3, στο άρθρο 201 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 202 παράγραφος 2, στο άρθρο 203 
παράγραφος 2, στο άρθρο 204 παράγραφος 
3, στα άρθρα 205 και 211, στο άρθρο 213 
παράγραφος 1, στο άρθρο 214, στο άρθρο 
216 παράγραφος 4, στο άρθρο 218 
παράγραφος 3, στο άρθρο 221 παράγραφος 
1, στο άρθρο 222 παράγραφοι 3 και 4, στο 
άρθρο 223 παράγραφος 3, στο άρθρο 224 
παράγραφος 5, στο άρθρο 225 παράγραφος 
3, στο άρθρο 229 παράγραφος 1, στο 
άρθρο 231 παράγραφος 3, στο άρθρο 233 
παράγραφος 3, στο άρθρο 235, στο άρθρο 
236 παράγραφος 1, στο άρθρο 239 
παράγραφος 4, στο άρθρο 240 παράγραφος 
3, στο άρθρο 241 παράγραφος 1, στο 
άρθρο 242 παράγραφος 2, στο άρθρο 243 
παράγραφος 1, στο άρθρο 244 παράγραφος 
2, στο άρθρο 252, στο άρθρο 259 
παράγραφος 2, στο άρθρο 260 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 261 παράγραφος 2 
ανατίθεται στην Επιτροπή για μία 
πενταετία αρχής γενομένης από (*).
Εκτός και εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έχουν αντίρρηση, η 
περίοδος αυτή ανανεώνεται για μία 
ακόμη πενταετία μετά το πέρας της 
πρώτης περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική διόρθωση σύμφωνα με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 184

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 253 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

διαγράφεται
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στο άρθρο 229 παράγραφος 1 ανατίθενται 
στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών 
από (*).
(*) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
βασικής νομοθετικής πράξης ή 
οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίζει ο 
νομοθέτης.

Or. en

Τροπολογία 185

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 261 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 281 α
Επανεξέταση
Μία πενταετία μετά από (*), η Επιτροπή 
επανεξετάζει τους αντικτύπους αυτού του 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
άσκησης των κατ’ εξουσιοδότηση 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
άρθρο 253 παράγραφος 2 και υποβάλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή μπορεί, 
κατά περίπτωση, να συνοδεύεται από 
νομοθετική πρόταση.
(*) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
βασικής νομοθετικής πράξης ή 
οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίζει ο 
νομοθέτης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τυποποιημένη ρήτρα επανεξέτασης.
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Τροπολογία 186

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – -I α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -I α)
Καταγεγραμμένες νόσοι σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 2
1. Γρίπη των πτηνών
2. Λύσσα
3. Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των 
βοοειδών (ΣΕΒ),
4. Πυρετός Q
5. Χρυσίζων σταφυλόκοκκος ανθεκτικός 
στη μεθικιλλίνη (MRSA)
6. Σαλμονέλα
7. Escherichia coli (E. coli)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μη εξαντλητικός κατάλογος «καταγεγραμμένων νόσων» τροποποιείται από την Επιτροπή, 
μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 187

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -I β)
Κατάλογος ειδών σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 1
(Να προστεθεί ο κατάλογος των ειδών)

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο μη εξαντλητικός κατάλογος «καταγεγραμμένων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 
1» τροποποιείται από την Επιτροπή, μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 188

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – -I γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -I γ)
Κατάλογος μέτρων πρόληψης και ελέγχου 
νόσων που εφαρμόζονται σε 
καταγεγραμμένες νόσους σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 1
(Να προστεθεί κατάλογος μέτρων για 
συγκεκριμένες νόσους)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μη εξαντλητικός κατάλογος «μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων που εφαρμόζονται σε 
καταγεγραμμένες νόσους σύμφωνα με το άρθρο 8» τροποποιείται από την Επιτροπή, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 189

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – -I δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -I δ)
Κατάλογος εδαφών, ζωνών ή 
διαμερισμάτων που διαθέτουν καθεστώς 
ελευθέρου νόσου σύμφωνα με το άρθρο 
38
ΜΕΡΟΣ Α
εδάφη ή ζώνες που διαθέτουν καθεστώς 
ελευθέρου νόσου, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 36 παράγραφος 1
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(Να προστεθεί ο κατάλογος των 
εδαφών/ζωνών)...
ΜΕΡΟΣ Β
διαμερίσματα με καθεστώς ελεύθερου 
νόσου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37 
παράγραφοι 1 και 2.
(Να προστεθεί ο κατάλογος των 
διαμερισμάτων)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μη εξαντλητικός κατάλογος των «εδαφών ή ζωνών που διαθέτουν καθεστώς ελευθέρου 
νόσου» τροποποιείται από την Επιτροπή, μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.


