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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η υγεία των φυτών αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία, 
κηπευτική και δασοκομία, ενώ είναι επίσης σημαντική για την προστασία της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών. 

Η γεωργία, τα δάση και η φυσική κληρονομιά της Ευρώπης απειλούνται σήμερα από νέα 
επιβλαβή για τα φυτά παράσιτα, ενώ έχουν αυξηθεί ραγδαία τα προβλήματα που έχουν 
παρατηρηθεί και σχετίζονται με την υγεία των φυτών την τελευταία δεκαετία στην ΕΕ, τα 
οποία κατά κύριο λόγο οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και την κλιματική 
αλλαγή. 

Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής επιδοκιμάζει την πρόταση για έναν κανονισμό σχετικά με τη 
λήψη προστατευτικών μέτρων κατά των επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά 
(COM(2013)267), ο σκοπός της οποίας είναι η ενίσχυση της πρόληψης, της επιτήρησης και 
της άμεσης δράσης κατά των εστιών επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά στην ΕΕ.  

Η πρόταση της Επιτροπής αντικαθιστά το τρέχον φυτοϋγειονομικό καθεστώς της ΕΕ (Οδηγία 
2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου) και έχει σκοπό την αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων. 
Ενώ το τρέχον “ανοιχτό σύστημα” – που επιτρέπει τη διακίνηση φυτών και φυτικών 
προϊόντων εντός της ΕΕ υπό ορισμένες προϋποθέσεις – θα διατηρηθεί, δίνεται μεγαλύτερη 
έμφαση στο εμπόριο υψηλού κινδύνου από τρίτες χώρες και την ιχνηλασιμότητα του φυτικού 
υλικού στην εσωτερική αγορά. Η πρόταση επίσης προβλέπει την καλύτερη επιτήρηση, την 
έγκαιρη εκρίζωση των εστιών νέων επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά και την οικονομική 
υποστήριξη για τις επιχειρήσεις και τις φυτοϋγειονομικές αρχές στα κράτη μέλη. 

Ο εισηγητής εγκρίνει τα περισσότερα από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, ωστόσο συστήνει 
την εναρμόνιση των διαφόρων πτυχών της πρότασης: 

• Κατάλογοι επιβλαβών οργανισμών και μέτρων

Στην πρότασή της η Επιτροπή συστήνει ένα σημαντικό αριθμό εκτελεστικών πράξεων, 
ορισμένες από τις οποίες σχετίζονται με την κατάρτιση (και μελλοντική τροποποίηση) ενός 
καταλόγου επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση (άρθρο. 5), επιβλαβών 
οργανισμών προτεραιότητας (άρθρο 6), μέτρων κατά συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών 
καραντίνας στην Ένωση (άρθρο 27), προστατευόμενων ζωνών και επιβλαβών οργανισμών 
καραντίνας προστατευόμενων ζωνών (άρθρο 32), καθώς και επιβλαβών για την ποιότητα 
οργανισμών (άρθρο 37). 

Λόγω της σημασίας αυτών των διατάξεων, ο εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμοστούν 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες θα παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 
αναγκαία αρμοδιότητα να μπορεί να ελέγχει και να διατυπώνει ενστάσεις, όπου είναι 
απαραίτητο, σε πράξεις οι οποίες καθιερώνουν, τροποποιούν ή συμπληρώνουν τους 
παραπάνω καταλόγους. Οι κατάλογοι θα πρέπει, κατά πρώτον, να βασίζονται στους 
καταλόγους που περιέχονται στην υπάρχουσα νομοθεσία και, εν συνεχεία, να τροποποιούνται 
ή να συμπληρώνονται, όπως απαιτείται.
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• Περιορισμένος αριθμός επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας

Η Επιτροπή συστήνει τον περιορισμό του μέγιστου αριθμού των επιβλαβών οργανισμών 
προτεραιότητας σε ποσοστό 10% του αριθμού των καταλογογραφημένων επιβλαβών 
οργανισμών καραντίνας στην Ένωση. Οι επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας έχουν ιδιαίτερη 
σημασία, καθώς επιφέρουν δυνητικά τις πιο σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές ή 
κοινωνικές επιπτώσεις στο έδαφος της Ένωσης και απαιτούν αυξημένη ετοιμότητα και 
υποχρεώσεις ανταπόκρισης, όπως επίσης αυξημένη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. 
Συνεπώς, ο εισηγητής θεωρεί ότι ο αριθμός των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί, εφόσον οι επιβλαβείς οργανισμοί πληρούν τις αναφερθείσες 
προϋποθέσεις (άρθρο 6, παράγραφος 2). 

• Ενημέρωση του κοινού 

Υπάρχει σοβαρό κενό στην ενημέρωση του κοινού όσον αφορά τον οικονομικό, 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Οι 
καταναλωτές συχνά δεν γνωρίζουν τους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους όταν αγοράζουν φυτά. 
Κατά συνέπεια, ο εισηγητής συστήνει τη δημιουργία εκστρατειών ευαισθητοποίησης στο 
επίπεδο των κρατών μελών, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με τους κινδύνους 
που ενέχει ιδίως η εισαγωγή φυτών από τρίτες χώρες. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να 
καταρτίσει και να επικαιροποιεί έναν δημόσιο κατάλογο αναδυόμενων επιβλαβών για τα 
φυτά οργανισμών σε τρίτες χώρες οι οποίοι ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των 
φυτών στο έδαφος της Ένωσης (νέο άρθρο 43α).

• Το διαδικτυακό εμπόριο

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, το διαδικτυακό εμπόριο φυτών ενδέχεται να ενέχει υψηλό 
φυτοϋγειονομικό κίνδυνο όταν τα εμπορεύματα είναι προσβεβλημένα από αλλόχθονους 
επιβλαβείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας. 
Ειδικότερα, τα φορτία φυτών που εισάγονται από τρίτες χώρες και αγοράζονται στο 
Διαδίκτυο συχνά δεν συμμορφώνονται με τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις εισαγωγής της 
ΕΕ. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, είναι απαραίτητο να 
ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές και οι έμποροι φυτών εντός της ΕΕ. Συμπληρωματικά 
προς της προαναφερθείσες εκστρατείες ενημέρωσης, ο εισηγητής συστήνει την ενίσχυση της 
πρότασης της Επιτροπής με τη δήλωση ότι οι διαδικτυακοί έμποροι δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής σε μητρώο (άρθρο 61, παράγραφος 
3).  

• Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στην εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης 
και ασκήσεων προσομοίωσης 

Ο βαθμός συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στην προετοιμασία σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης και ασκήσεων προσομοίωσης ποικίλλει σήμερα από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. 
Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής συστήνει να παρέχεται ένα κοινό πλαίσιο για την έγκαιρη 
συμμετοχή των επαγγελματιών σε αυτά τα είδη δραστηριοτήτων (άρθρα 24 και 25). 

• Χρηματοοικονομικές πτυχές 
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Ο εισηγητής συστήνει δύο μείζονες τροποποιήσεις στο άρθρο 102: 

Κατά πρώτον, η πρόταση κανονισμού για τη διαχείριση δαπανών (COM(2013)327) πρέπει να 
ευθυγραμμίζεται με την πρόταση για την πρόληψη και τη διαχείριση της εισαγωγής και 
εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών και να επιτρέπει τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ 
ως επιχορήγηση για τις δαπάνες που υφίστανται στα κράτη μέλη οι διαχειριστές για την αξία 
των καταστραφέντων φυτών, τα οποία καλύπτονται από μέτρα για την ταχεία εξάλειψη σε 
αρχικό στάδιο εισβολής που εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού για τα 
χωροκατακτητικά ξένα είδη.

Κατά δεύτερον, καθώς αυτές οι έγκαιρες πράξεις είναι αναγκαίες για την πρόληψη, την 
ανίχνευση και τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας, τα αυξημένα μέτρα 
βιοασφάλειας που εκτελούνται σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης θα πρέπει επίσης να 
είναι επιλέξιμα για επιχορηγήσεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ανάγκη για τέτοια μέτρα έχει 
αναγνωριστεί εδώ και πολύ καιρό. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
διεθνών συμφωνών και διεθνών 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων της 
διεθνούς σύμβασης για την προστασία των 
φυτών (IPPC), της 6ης Δεκεμβρίου 1951, η 
οποία συνήφθη στο πλαίσιο του 
Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των 
Ηνωμένων Εθνών (FAO), και του νέου 
αναθεωρημένου κειμένου που εγκρίθηκε 
στη διάσκεψη του Οργανισμού Τροφίμων 
και Γεωργίας, τον Νοέμβριο του 1997, 
κατά την 29η σύνοδό του. Η Ένωση είναι 

(5) Η ανάγκη για τέτοια μέτρα έχει 
αναγνωριστεί εδώ και πολύ καιρό. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
διεθνών συμφωνιών και διεθνών 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων της 
διεθνούς σύμβασης για την προστασία των 
φυτών (IPPC), της 6ης Δεκεμβρίου 1951, η 
οποία συνήφθη στο πλαίσιο του 
Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των 
Ηνωμένων Εθνών (FAO), και του νέου 
αναθεωρημένου κειμένου που εγκρίθηκε 
στη διάσκεψη του Οργανισμού Τροφίμων 
και Γεωργίας, τον Νοέμβριο του 1997, 
κατά την 29η σύνοδό του, καθώς και της 
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συμβαλλόμενο μέρος στην IPPC. διεθνούς σύμβασης για τη βιολογική 
ποικιλότητα (CBD), της 29ης Δεκεμβρίου 
1993. Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος
τόσο στην IPPC όσο και στην CBD.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημασίας της υγείας των φυτών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοσυστημάτων, των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, θα πρέπει να 
αναφέρεται η διεθνής σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Ειδικότερα, τα χωροκατακτητικά 
ξένα είδη –τα οποία καλύπτονται επίσης από την εν λόγω σύμβαση– μπορεί να έχουν σημαντικό 
περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να είναι δυνατόν οι προσπάθειες 
για την καταπολέμηση των επιβλαβών 
οργανισμών καραντίνας στην Ένωση να 
επικεντρωθούν στους επιβλαβείς 
οργανισμούς των οποίων ο οικονομικός, 
περιβαλλοντικός ή κοινωνικός αντίκτυπος 
είναι σοβαρότερος για το έδαφος της 
Ένωσης ως σύνολο, θα πρέπει να 
καταρτιστεί ένας περιορισμένος
κατάλογος των εν λόγω επιβλαβών 
οργανισμών, οι οποίοι εφεξής 
αποκαλούνται «επιβλαβείς οργανισμοί 
προτεραιότητας».

(9) Για να είναι δυνατόν οι προσπάθειες 
για την καταπολέμηση των επιβλαβών 
οργανισμών καραντίνας στην Ένωση να 
επικεντρωθούν στους επιβλαβείς 
οργανισμούς των οποίων ο οικονομικός, 
περιβαλλοντικός ή κοινωνικός αντίκτυπος 
είναι σοβαρότερος για το έδαφος της 
Ένωσης ως σύνολο, θα πρέπει να 
καταρτιστεί ένας κατάλογος των εν λόγω 
επιβλαβών οργανισμών, οι οποίοι εφεξής 
αποκαλούνται «επιβλαβείς οργανισμοί 
προτεραιότητας».

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας δεν θα πρέπει να είναι περιορισμένος. 
Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την πρόληψη, την εξάλειψη και τον περιορισμό των εν 
λόγω επιβλαβών οργανισμών σε όλες τις περιπτώσεις επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην 
Ένωση οι οποίοι ενδέχεται να έχουν πολύ σοβαρό οικονομικό, περιβαλλοντικό ή κοινωνικό 
αντίκτυπο για το έδαφος της Ένωσης (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 6 για τη διαγραφή του 
μέγιστου αριθμού επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας). 
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Με σκοπό την εύλογη αποζημίωση 
των οικονομικών ζημιών, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίζει, χωρίς εναρμόνιση 
των συστημάτων των κρατών μελών, μια 
συνεκτική οριζόντια προσέγγιση 
συλλογικής προσφυγής σε διασυνοριακές 
υποθέσεις, στις οποίες οι εν λόγω ζημίες 
αφορούν μεγάλες ομάδες γεωργών ή 
καταναλωτών οι οποίοι επηρεάζονται από 
μέτρα εκρίζωσης σε γειτονικές χώρες και 
αντιμετωπίζουν υψηλό δυνητικό κίνδυνο 
να υποστούν ζημία από παρόμοιους 
επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και 
εισβολές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν την αρμοδιότητα θέσπισης συστημάτων 
συλλογικής προσφυγής, θα πρέπει να εξασφαλίζεται μια συνεκτική προσέγγιση σε διασυνοριακές 
υποθέσεις στις οποίες μεγάλες ομάδες γεωργών ή καταναλωτών αντιμετωπίζουν παρόμοιους 
κινδύνους και υφίστανται οικονομικές ζημίες που σχετίζονται με παρόμοια μέτρα εκρίζωσης σε 
γειτονικές χώρες.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Το διαδικτυακό εμπόριο φυτών 
ενδέχεται να ενέχει υψηλό 
φυτοϋγειονομικό κίνδυνο όταν τα 
εμπορεύματα είναι προσβεβλημένα από 
αλλόχθονους επιβλαβείς οργανισμούς, 
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συμπεριλαμβανομένων επιβλαβών 
οργανισμών καραντίνας. Ειδικότερα, τα 
φορτία φυτών που εισάγονται από τρίτες 
χώρες και αγοράζονται στο Διαδίκτυο 
συχνά δεν συμμορφώνονται με τις 
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις εισαγωγής 
της ΕΕ. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις αυτές, είναι 
απαραίτητο να ευαισθητοποιηθούν οι 
καταναλωτές και οι έμποροι φυτών και 
να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των 
εμπόρων που συναλλάσσονται μέσω του 
Διαδικτύου, είτε αυτοί είναι 
εγκατεστημένοι εντός της ΕΕ είτε σε 
τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες σχετικά με τις εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης (αιτιολογική σκέψη 33β, άρθρα 43α και 61 (υποχρέωση καταγραφής των 
εμπόρων που συναλλάσσονται μέσω του Διαδικτύου)).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33β) Προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί 
το ευρύ κοινό, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να πραγματοποιούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τον πιθανό 
οικονομικό, περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό αντίκτυπο των επιβλαβών για 
τα φυτά οργανισμών, τις βασικές αρχές 
πρόληψης και εξάπλωσης, καθώς και την 
ευθύνη της κοινωνίας συνολικά όσον 
αφορά την εξασφάλιση της 
φυτοϋγειονομικής προστασίας στην ΕΕ. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί 
δημόσιο, επικαιροποιημένο κατάλογο 
αναδυόμενων επιβλαβών για τα φυτά 
οργανισμών σε τρίτες χώρες οι οποίοι 
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ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία 
των φυτών στο έδαφος της Ένωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία σχετικά με τις εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης (άρθρο 43α).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53α) Προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη η τεχνική πρόοδος, οι 
επιστημονικές εξελίξεις και η μεταβολή 
των περιστάσεων όσον αφορά την υγεία 
των φυτών, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον 
αφορά τους κανόνες για την κατάρτιση, 
την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των 
καταλόγων επιβλαβών οργανισμών 
καραντίνας στην Ένωση και επιβλαβών 
οργανισμών προτεραιότητας, την 
πρόβλεψη μέτρων για την καταπολέμηση 
συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών 
καραντίνας στην Ένωση, τις 
προστατευόμενες ζώνες και τους 
αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς 
καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες, 
καθώς και τους επιβλαβείς για την 
ποιότητα οργανισμούς στην Ένωση και 
τα σχετικά φυτά προς φύτευση. 
Για τις περιπτώσεις σοβαρού 
φυτοϋγειονομικού κινδύνου θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία 
επείγουσας ανάγκης, με σκοπό τον 
χαρακτηρισμό επιβλαβών οργανισμών 
καραντίνας στην Ένωση ως επιβλαβών 
οργανισμών προτεραιότητας και τον 
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καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων για 
την καταπολέμηση των επιβλαβών 
οργανισμών καραντίνας στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες των άρθρων 5, 6, 27, 32 και 37.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όσον 
αφορά την κατάρτιση καταλόγου των 
επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην 
Ένωση, την κατάρτιση καταλόγου των 
επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας, 
την πρόβλεψη μέτρων για την 
καταπολέμηση συγκεκριμένων επιβλαβών 
οργανισμών καραντίνας στην Ένωση, τη 
θέσπιση μέτρων για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα όσον αφορά τους 
φυτοϋγειονομικούς κινδύνους τους 
οποίους εγκυμονούν οι επιβλαβείς 
οργανισμοί καραντίνας που 
χαρακτηρίζονται προσωρινά επιβλαβείς 
οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση, την 
αναγνώριση των προστατευόμενων 
ζωνών που αναγνωρίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) 
πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/29/ΕΚ 
και την κατάρτιση καταλόγου των 
αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών 
καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες, 
την τροποποίηση ή την ανάκληση των 
προστατευόμενων ζωνών, την 
τροποποίηση του καταλόγου των εν λόγω 
προστατευόμενων ζωνών, την καταγραφή 
των επιβλαβών για την ποιότητα 
οργανισμών στην Ένωση και των 

(71) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όσον 
αφορά τη θέσπιση μέτρων για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα όσον 
αφορά τους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους 
τους οποίους εγκυμονούν οι επιβλαβείς 
οργανισμοί που χαρακτηρίζονται 
προσωρινά επιβλαβείς οργανισμοί 
καραντίνας στην Ένωση, την κατάρτιση 
καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων 
και άλλων αντικειμένων των οποίων η 
είσοδος και η διακίνηση στο έδαφος της 
Ένωσης πρέπει να απαγορευθούν καθώς 
και των σχετικών τρίτων χωρών, την 
καταγραφή των φυτών, φυτικών προϊόντων 
και άλλων αντικειμένων καθώς και των 
απαιτήσεων για την εισαγωγή και τη 
διακίνησή τους στο έδαφος της Ένωσης, 
τον καθορισμό των απαιτήσεων τρίτων 
χωρών ισοδύναμων προς τις απαιτήσεις 
σχετικά με τη διακίνηση στο έδαφος της 
Ένωσης φυτών, φυτικών προϊόντων ή 
άλλων αντικειμένων, τον καθορισμό 
ειδικών όρων ή μέτρων σχετικά με την 
εισαγωγή συγκεκριμένων φυτών, φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων στις 
παραμεθόριες ζώνες των κρατών μελών, τη 
θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά 
την εισαγωγή και τη διακίνηση στο έδαφος 
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σχετικών φυτών προς φύτευση, την 
κατάρτιση καταλόγου των φυτών, φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων των 
οποίων η είσοδος και η διακίνηση στο 
έδαφος της Ένωσης πρέπει να 
απαγορευθούν καθώς και των σχετικών 
τρίτων χωρών, την καταγραφή των φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων καθώς και των απαιτήσεων 
για την εισαγωγή και τη διακίνησή τους 
στο έδαφος της Ένωσης, τον καθορισμό 
των απαιτήσεων τρίτων χωρών 
ισοδύναμων προς τις απαιτήσεις σχετικά 
με τη διακίνηση στο έδαφος της Ένωσης 
φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων 
αντικειμένων, τον καθορισμό ειδικών όρων 
ή μέτρων σχετικά με την εισαγωγή 
συγκεκριμένων φυτών, φυτικών προϊόντων 
και άλλων αντικειμένων στις παραμεθόριες 
ζώνες των κρατών μελών, τη θέσπιση 
προσωρινών μέτρων όσον αφορά την 
εισαγωγή και τη διακίνηση στο έδαφος της 
Ένωσης φυτών προς φύτευση από τρίτες 
χώρες, την καταγραφή των φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων των οποίων η εισαγωγή και η 
διακίνηση ιδίως στις προστατευόμενες 
ζώνες πρέπει να απαγορευθούν, την 
καταγραφή των απαιτήσεων εισαγωγής και 
διακίνησης σε συγκεκριμένες 
προστατευόμενες ζώνες φυτών, φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων, την 
καταγραφή των φυτών, φυτικών προϊόντων 
και άλλων αντικειμένων, καθώς και των 
αντίστοιχων τρίτων χωρών καταγωγής ή 
αποστολής, για την εισαγωγή των οποίων 
στο έδαφος της Ένωσης πρέπει να 
απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, 
την καταγραφή των φυτών, φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς 
και των αντίστοιχων τρίτων χωρών 
καταγωγής ή αποστολής, για την εισαγωγή 
των οποίων σε ορισμένες προστατευόμενες 
ζώνες από τις εν λόγω τρίτες χώρες πρέπει 
να απαιτείται φυτοϋγειονομικό 
πιστοποιητικό, την καταγραφή των φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων για τη διακίνηση των οποίων 

της Ένωσης φυτών προς φύτευση από 
τρίτες χώρες, την καταγραφή των φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων των οποίων η εισαγωγή και η 
διακίνηση ιδίως στις προστατευόμενες 
ζώνες πρέπει να απαγορευθούν, την 
καταγραφή των απαιτήσεων εισαγωγής και 
διακίνησης σε συγκεκριμένες 
προστατευόμενες ζώνες φυτών, φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων, την 
καταγραφή των φυτών, φυτικών προϊόντων 
και άλλων αντικειμένων, καθώς και των 
αντίστοιχων τρίτων χωρών καταγωγής ή 
αποστολής, για την εισαγωγή των οποίων 
στο έδαφος της Ένωσης πρέπει να 
απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, 
την καταγραφή των φυτών, φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς 
και των αντίστοιχων τρίτων χωρών 
καταγωγής ή αποστολής, για την εισαγωγή 
των οποίων σε ορισμένες προστατευόμενες 
ζώνες από τις εν λόγω τρίτες χώρες πρέπει 
να απαιτείται φυτοϋγειονομικό 
πιστοποιητικό, την καταγραφή των φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων για τη διακίνηση των οποίων 
στο έδαφος της Ένωσης πρέπει να 
απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, 
την καταγραφή των φυτών, φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων για την 
εισαγωγή των οποίων σε ορισμένες 
προστατευόμενες ζώνες πρέπει να 
απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο 
καθώς και τον καθορισμό του μορφοτύπου 
του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, θα 
πρέπει να ανατεθούν εν προκειμένω 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή.
Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.



PE521.552v01-00 12/53 PA\1006056EL.doc

EL

στο έδαφος της Ένωσης πρέπει να 
απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, 
την καταγραφή των φυτών, φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων για την 
εισαγωγή των οποίων σε ορισμένες 
προστατευόμενες ζώνες πρέπει να 
απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο 
καθώς και τον καθορισμό του μορφοτύπου 
του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, θα 
πρέπει να ανατεθούν εν προκειμένω 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή.
Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες των άρθρων 5, 6, 27, 32 και 37.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Η συμβουλευτική διαδικασία θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των 
επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην 
Ένωση, δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός 
κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τους 
επιβλαβείς οργανισμούς που 
απαριθμούνται στο μέρος Α του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 2000/29/ΕΚ 
και στο τμήμα Ι του μέρους Α του 
παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, 

(72) Η συμβουλευτική διαδικασία θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
τροποποίηση της επιστημονικής ονομασίας 
ενός επιβλαβούς οργανισμού, όταν μια 
τέτοια τροποποίηση είναι αιτιολογημένη 
με βάση την εξέλιξη των επιστημονικών 
γνώσεων, για την έκδοση του αρχικού 
καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων 
και άλλων αντικειμένων των οποίων η 
είσοδος και η διακίνηση στο έδαφος της 
Ένωσης πρέπει να απαγορευθούν, 
δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός 
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για την τροποποίηση της επιστημονικής 
ονομασίας ενός επιβλαβούς οργανισμού, 
όταν μια τέτοια τροποποίηση είναι 
αιτιολογημένη με βάση την εξέλιξη των 
επιστημονικών γνώσεων, για την 
κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των 
προστατευόμενων ζωνών και των 
αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών 
καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες, 
δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός 
κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τις 
προστατευόμενες ζώνες που έχουν 
αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο η) πρώτο εδάφιο 
της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και τους 
επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις 
προστατευόμενες ζώνες οι οποίοι 
αναφέρονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος Ι και στο μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 
2000/29/ΕΚ, για την τροποποίηση ή την 
ανάκληση των προστατευόμενων ζωνών, 
για την κατάρτιση του αρχικού 
καταλόγου των επιβλαβών για την 
ποιότητα οργανισμών στην Ένωση, 
δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός 
κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τους 
επιβλαβείς οργανισμούς που 
απαριθμούνται σε ορισμένες οδηγίες 
σχετικά με την παραγωγή και την 
εμπορία σπόρων και πολλαπλασιαστικού 
υλικού, για την έκδοση του αρχικού 
καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων 
και άλλων αντικειμένων των οποίων η 
είσοδος και η διακίνηση στο έδαφος της 
Ένωσης πρέπει να απαγορευθούν, 
δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός 
κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τα φυτά, τα 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, και 
τις απαγορεύσεις και τις σχετικές τρίτες 
χώρες, όπως ορίζονται στο μέρος Α του 
παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, 
μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς 
συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), για 
την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των 

κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τα φυτά, τα 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, και 
τις απαγορεύσεις και τις σχετικές τρίτες 
χώρες, όπως ορίζονται στο μέρος Α του 
παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, 
μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς 
συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), για 
την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των 
φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων των οποίων η είσοδος και η 
διακίνηση στο έδαφος της Ένωσης πρέπει 
να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις, 
δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός 
κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τα φυτά, τα 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, 
καθώς και τις απαιτήσεις και τις σχετικές 
τρίτες χώρες, όπως ορίζονται στο μέρος Α 
του παραρτήματος ΙV της οδηγίας 
2000/29/ΕΚ, μαζί με τους αντίστοιχους 
κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας
(ΣΟ), για την έκδοση του αρχικού 
καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων 
και άλλων αντικειμένων των οποίων η 
εισαγωγή σε ορισμένες προστατευόμενες 
ζώνες πρέπει να απαγορευθεί, δεδομένου 
ότι ο εν λόγω αρχικός κατάλογος θα πρέπει
να περιλαμβάνει απλώς, χωρίς 
τροποποιήσεις, τα φυτά, τα φυτικά 
προϊόντα και άλλα αντικείμενα, και τις 
απαγορεύσεις και τις σχετικές τρίτες 
χώρες, όπως ορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, 
μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς 
συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), για 
την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των 
φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων των οποίων η είσοδος και η 
διακίνηση σε ορισμένες προστατευόμενες 
ζώνες πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές 
απαιτήσεις, δεδομένου ότι ο εν λόγω 
αρχικός κατάλογος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, 
τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα, καθώς και τις απαιτήσεις, 
όπως ορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος ΙV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, 
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φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων των οποίων η είσοδος και η 
διακίνηση στο έδαφος Ένωσης πρέπει να 
υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις, 
δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός 
κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τα φυτά, τα 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, 
καθώς και τις απαιτήσεις και τις σχετικές 
τρίτες χώρες, όπως ορίζονται στο μέρος Α 
του παραρτήματος ΙV της οδηγίας 
2000/29/ΕΚ, μαζί με τους αντίστοιχους 
κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας
(ΣΟ), για την έκδοση του αρχικού 
καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων 
και άλλων αντικειμένων των οποίων η 
εισαγωγή σε ορισμένες προστατευόμενες 
ζώνες πρέπει να απαγορευθεί, δεδομένου 
ότι ο εν λόγω αρχικός κατάλογος θα πρέπει 
να περιλαμβάνει απλώς, χωρίς 
τροποποιήσεις, τα φυτά, τα φυτικά 
προϊόντα και άλλα αντικείμενα, και τις 
απαγορεύσεις και τις σχετικές τρίτες 
χώρες, όπως ορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, 
μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς 
συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), για 
την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των 
φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων των οποίων η είσοδος και η 
διακίνηση σε ορισμένες προστατευόμενες 
ζώνες πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές 
απαιτήσεις, δεδομένου ότι ο εν λόγω 
αρχικός κατάλογος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, 
τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα, καθώς και τις απαιτήσεις, 
όπως ορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος ΙV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, 
μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς 
συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), για 
την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των 
φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων, καθώς και των αντίστοιχων 
τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής, για 
την εισαγωγή των οποίων στο έδαφος της 
Ένωσης πρέπει να απαιτείται 
φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, 

μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς 
συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), για 
την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των 
φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων, καθώς και των αντίστοιχων 
τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής, για 
την εισαγωγή των οποίων στο έδαφος της 
Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό 
πιστοποιητικό, δεδομένου ότι ο εν λόγω 
αρχικός κατάλογος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, 
τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα που απαριθμούνται στο σημείο 
I του μέρους Β του παραρτήματος V της 
οδηγίας 2000/29/ΕΚ, για την κατάρτιση 
του αρχικού καταλόγου των φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων, καθώς και των αντίστοιχων 
τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής, για 
την εισαγωγή των οποίων σε ορισμένες 
προστατευόμενες ζώνες απαιτείται 
φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, 
δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός 
κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τα φυτά, τα 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που 
απαριθμούνται στο σημείο II του μέρους Β 
του παραρτήματος V της οδηγίας 
2000/29/ΕΚ, για την κατάρτιση του 
αρχικού καταλόγου των φυτών, φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων για τη 
διακίνηση των οποίων στο έδαφος της 
Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό 
διαβατήριο, δεδομένου ότι ο εν λόγω 
αρχικός κατάλογος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, 
τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα που απαριθμούνται στο σημείο 
I του μέρους Α του παραρτήματος V της 
οδηγίας 2000/29/ΕΚ, καθώς και για την 
κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των 
φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων για την εισαγωγή των οποίων 
σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες 
απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, 
δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός 
κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τα φυτά, τα 
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δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός
κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τα φυτά, τα 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που 
απαριθμούνται στο σημείο I του μέρους Β 
του παραρτήματος V της οδηγίας 
2000/29/ΕΚ, για την κατάρτιση του 
αρχικού καταλόγου των φυτών, φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς 
και των αντίστοιχων τρίτων χωρών 
καταγωγής ή αποστολής, για την εισαγωγή 
των οποίων σε ορισμένες προστατευόμενες 
ζώνες πρέπει να απαιτείται 
φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, 
δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός 
κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τα φυτά, τα 
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που 
απαριθμούνται στο σημείο II του μέρους Β 
του παραρτήματος V της οδηγίας 
2000/29/ΕΚ, για την κατάρτιση του 
αρχικού καταλόγου των φυτών, φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων για τη 
διακίνηση των οποίων στο έδαφος της 
Ένωσης πρέπει να απαιτείται 
φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, δεδομένου 
ότι ο εν λόγω αρχικός κατάλογος θα πρέπει 
να περιλαμβάνει απλώς, χωρίς 
τροποποιήσεις, τα φυτά, τα φυτικά 
προϊόντα και άλλα αντικείμενα που 
απαριθμούνται στο σημείο I του μέρους Α 
του παραρτήματος V της οδηγίας 
2000/29/ΕΚ, καθώς και για την κατάρτιση 
του αρχικού καταλόγου των φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων για την εισαγωγή των οποίων 
σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες
πρέπει να απαιτείται φυτοϋγειονομικό 
διαβατήριο, δεδομένου ότι ο εν λόγω 
αρχικός κατάλογος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, 
τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα που απαριθμούνται στο σημείο 
II του μέρους Α του παραρτήματος V της 
οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που 
απαριθμούνται στο σημείο II του μέρους Α 
του παραρτήματος V της οδηγίας 
2000/29/ΕΚ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες των άρθρων 5, 6, 27, 32 και 37.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ…/2013 της
… [Office of Publications, please insert 
number and title of Regulation laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material and, in the footnote, 
the reference to the Official Journal] ορίζει 
ότι οι επιχορηγήσεις για τα μέτρα 
καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών πρέπει να αφορούν 
ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς που 
απαριθμούνται στα παραρτήματα της 
οδηγίας 2000/29/ΕΚ και ορισμένους 
επιβλαβείς οργανισμούς που δεν 
απαριθμούνται στα παραρτήματα αυτά 
αλλά υπόκεινται σε προσωρινά μέτρα της 
Ένωσης που έχουν ληφθεί σχετικά με 
αυτούς. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει την 
κατηγορία των επιβλαβών οργανισμών 
προτεραιότητας. Ενδείκνυται ορισμένα 
μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη 
σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς 
προτεραιότητας να είναι επιλέξιμα για 
επιχορηγήσεις από την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης 
που καταβάλλεται στους επαγγελματίες για 
την αξία των φυτών, των φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων, 
εφόσον καταστραφούν σύμφωνα με τα 
μέτρα εκρίζωσης που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. XXX/2013 θα 
πρέπει να τροποποιηθεί.

(75) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 της
… [Office of Publications, please insert 
number and title of Regulation laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material and, in the footnote, 
the reference to the Official Journal] ορίζει 
ότι οι επιχορηγήσεις για τα μέτρα 
καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών πρέπει να αφορούν 
ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς που 
απαριθμούνται στα παραρτήματα της 
οδηγίας 2000/29/ΕΚ και ορισμένους 
επιβλαβείς οργανισμούς που δεν 
απαριθμούνται στα παραρτήματα αυτά 
αλλά υπόκεινται σε προσωρινά μέτρα της 
Ένωσης που έχουν ληφθεί σχετικά με 
αυτούς. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει την 
κατηγορία των επιβλαβών οργανισμών 
προτεραιότητας. Ενδείκνυται ορισμένα 
μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη 
μέλη, ιδίως σχετικά με τους επιβλαβείς 
οργανισμούς προτεραιότητας, να είναι 
επιλέξιμα για επιχορηγήσεις από την 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της 
αποζημίωσης που καταβάλλεται στους 
επαγγελματίες για την αξία των φυτών, 
των φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων, εφόσον καταστραφούν 
σύμφωνα με τα μέτρα εκρίζωσης που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
καθώς και για την εφαρμογή ενισχυμένων 
μέτρων βιοασφάλειας τα οποία είναι 
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απαραίτητα για την πρόληψη, την 
ανίχνευση και τον έλεγχο των επιβλαβών 
οργανισμών προτεραιότητας σε επίπεδο 
γεωργικής εκμετάλλευσης. Επιπλέον, τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 της … 
[Office of Publications, please insert 
number and title of Regulation laying 
down provisions on the prevention and 
management of the introduction and 
spread of invasive alien species] με σκοπό 
την έγκαιρη εξάλειψη δυνητικά 
επιβλαβών ξένων ειδών σε αρχικό στάδιο 
της εισβολής θα πρέπει επίσης να είναι 
επιλέξιμα για επιχορηγήσεις από την 
Ένωση. Αυτό θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει την αποζημίωση που 
καταβάλλεται στους επαγγελματίες για 
την αξία των φυτών, των φυτικών 
προϊόντων και άλλων αντικειμένων, 
εφόσον καταστραφούν σύμφωνα με το 
άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/2013 της …  [Office of Publications, 
please insert number and title of 
Regulation laying down provisions on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species]. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. XXX/2013 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επαγγελματίες θα πρέπει να αποζημιώνονται για την εκτέλεση ενισχυμένων μέτρων 
βιοασφάλειας τα οποία είναι απαραίτητα για την έγκαιρη αντιμετώπιση των επιβλαβών 
οργανισμών προτεραιότητας.

Επίσης, για την ευθυγράμμιση του κανονισμού σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών με την 
πρόταση για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη, η οποία δημοσιεύτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2013, τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για την ταχεία εξάλειψη εισβολών ξένων ειδών σε 
αρχικό στάδιο σύμφωνα με το άρθρο 15 της εν λόγω πρότασης θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για 
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την αποζημίωση των 
επαγγελματιών για την αξία των καταστραφέντων φυτών τα οποία καλύπτονται από τέτοια 
μέτρα εξάλειψης.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, 
καταρτίζει κατάλογο των επιβλαβών 
οργανισμών που πληρούν τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχεία β), γ) 
και δ) όσον αφορά το έδαφος της Ένωσης, 
ο οποίος καλείται «κατάλογος των 
επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην 
Ένωση».

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 98 
όσον αφορά την κατάρτιση και 
τροποποίηση καταλόγου των επιβλαβών 
οργανισμών που πληρούν τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχεία β), γ) 
και δ) όσον αφορά το έδαφος της Ένωσης, 
ο οποίος καλείται «κατάλογος των 
επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην 
Ένωση».

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 προβλέπει την κατάρτιση καταλόγου επιβλαβών οργανισμών οι 
οποίοι χαρακτηρίζονται ως επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση, καθώς και τη 
μετέπειτα τροποποίηση ή συμπλήρωσή του. Η έννοια του «επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας 
στην Ένωση», όπως και η έννοια του «επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στις 
προστατευόμενες ζώνες» η οποία ορίζεται στο άρθρο 32, είναι κεντρικές για το σύνολο του 
κανονισμού, καθότι σημαντικός αριθμός μέτρων που ορίζονται στον κανονισμό αφορούν τους 
εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς.   Κατά συνέπεια, η κατάρτιση και η τροποποίηση του 
καταλόγου επιβλαβών οργανισμών καραντίνας θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.  Ωστόσο, η απλή αλλαγή της επιστημονικής ονομασίας ενός 
επιβλαβούς οργανισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω εκτελεστικής πράξης. 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
με τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτελεστικές πράξεις τροποποίησης 
της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 εκδίδονται με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 99 παράγραφος 3. Η ίδια 
διαδικασία εφαρμόζεται σε περίπτωση 
κατάργησης ή αντικατάστασης της 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή τροποποιεί την εκτελεστική 
πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
με την τροποποίηση της επιστημονικής 
ονομασίας ενός επιβλαβούς οργανισμού, 
όταν μια τέτοια τροποποίηση αιτιολογείται 
από την εξέλιξη των επιστημονικών 
γνώσεων.

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για την τροποποίηση της 
επιστημονικής ονομασίας ενός επιβλαβούς 
οργανισμού ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, όταν μια τέτοια 
τροποποίηση αιτιολογείται από την εξέλιξη 
των επιστημονικών γνώσεων.

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, 
καταρτίζει και τροποποιεί τον κατάλογο
των επιβλαβών οργανισμών 
προτεραιότητας, εφεξής: «κατάλογος των 
επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας».

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
98 όσον αφορά την κατάρτιση και 
τροποποίηση καταλόγου των επιβλαβών 
οργανισμών προτεραιότητας, εφεξής:
«κατάλογος των επιβλαβών οργανισμών 
προτεραιότητας».

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 παράγραφος 2 προβλέπει την κατάρτιση καταλόγου επιβλαβών οργανισμών οι 
οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν πολύ σοβαρό οικονομικό, περιβαλλοντικό ή κοινωνικό 
αντίκτυπο στο έδαφος της Ένωσης. Η κατάρτιση και η τροποποίηση του καταλόγου επιβλαβών 
οργανισμών προτεραιότητας θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων. 

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν τα αποτελέσματα αξιολόγησης
δείχνουν ότι ένας επιβλαβής οργανισμός 
καραντίνας στην Ένωση πληροί τους 
όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 
1, ή ένας επιβλαβής οργανισμός δεν 
πληροί πλέον έναν ή περισσότερους από 
τους εν λόγω όρους, η Επιτροπή 
τροποποιεί την εκτελεστική πράξη που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, 
προσθέτοντας τον εν λόγω επιβλαβή 
οργανισμό στον εν λόγω κατάλογο ή 
αφαιρώντας τον από αυτόν.

Αν τα αποτελέσματα τακτικών 
αξιολογήσεων βάσει κινδύνου δείχνουν ότι 
ένας επιβλαβής οργανισμός καραντίνας 
στην Ένωση πληροί τους όρους που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, ή ένας 
επιβλαβής οργανισμός δεν πληροί πλέον 
έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω 
όρους, η Επιτροπή τροποποιεί τον 
κατάλογο που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, προσθέτοντας τον εν λόγω 
επιβλαβή οργανισμό στον εν λόγω 
κατάλογο ή αφαιρώντας τον από αυτόν.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διενεργούνται τακτικές αξιολογήσεις βάσει κινδύνου, προκειμένου να 
επικαιροποιείται ο κατάλογος επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας κατά περίπτωση.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αριθμός των επιβλαβών οργανισμών 
προτεραιότητας δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 10% του αριθμού των επιβλαβών 
οργανισμών καραντίνας στην Ένωση που 
καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφοι 2 και 3. Αν ο αριθμός των 
επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας 
έχει υπερβεί το 10% του αριθμού των 
επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην 
Ένωση που καταγράφονται σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3, η 
Επιτροπή τροποποιεί την εκτελεστική 
πράξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, 
προσαρμόζοντας αντίστοιχα τον αριθμό 
επιβλαβών οργανισμών στον εν λόγω 
κατάλογο, με βάση τον δυνητικό 
οικονομικό, περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό αντίκτυπό τους όπως ορίζεται 
στο τμήμα 2 του παραρτήματος ΙΙ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υπάρχει όριο για τον αριθμό των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας. 
Όλοι οι επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση οι οποίοι ενδέχεται να έχουν πολύ 
σοβαρό οικονομικό, περιβαλλοντικό ή κοινωνικό αντίκτυπο για το έδαφος της Ένωσης θα 
πρέπει να χαρακτηρίζονται ως επιβλαβείς οργανισμοί προτεραιότητας. 
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 99 
παράγραφος 3. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος 
χαρακτήρα που αφορούν σοβαρό 
φυτοϋγειονομικό κίνδυνο, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν 
άμεση εφαρμογή, με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 4, 
στις οποίες καταγράφονται επιβλαβείς 
οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση ως 
επιβλαβείς οργανισμοί προτεραιότητας.

Όταν, στην περίπτωση σοβαρού 
φυτοϋγειονομικού κινδύνου, το απαιτούν 
επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, οι
επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην 
Ένωση χαρακτηρίζονται ως επιβλαβείς 
οργανισμοί προτεραιότητας σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 98α.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Στην περίπτωση άμεσου κινδύνου, 
όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2, 
τα κράτη μέλη και οι επαγγελματίες 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, 
κατά τρόπο ανάλογο προς τον σχετικό 
κίνδυνο, για την αποτροπή της εισόδου 
των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στο 
έδαφος της Ένωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που υπάρχει άμεσος κίνδυνος εισόδου επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στο 
έδαφος της Ένωσης, τα κράτη μέλη και οι επαγγελματίες θα πρέπει, κατά τρόπο ανάλογο προς 
τον σχετικό κίνδυνο και ενημερώνοντας παράλληλα την Επιτροπή, τα υπόλοιπα κράτη μέλη και 
την αρμόδια αρχή, να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την αποτροπή της εν λόγω εισόδου.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 98, για την τροποποίηση του 
τμήματος 1 του παραρτήματος IV σχετικά 
με μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων 
των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, 
όσον αφορά τα μέτρα που έχουν στόχο την 
πρόληψη και την εξάλειψη της προσβολής 
των καλλιεργούμενων και των άγριων 
φυτών, τα μέτρα που αφορούν τα φορτία 
φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων, τα μέτρα που αφορούν τις 
άλλες οδούς για τους επιβλαβείς 
οργανισμούς καραντίνας, καθώς και την 
τροποποίηση του τμήματος 2 του εν λόγω 
παραρτήματος σχετικά με αρχές για τη 
διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών 
οργανισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 98, για την 
τροποποίηση του τμήματος 1 του 
παραρτήματος IV σχετικά με μέτρα για τη 
διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών 
οργανισμών καραντίνας, όσον αφορά τα 
μέτρα που έχουν στόχο την πρόληψη και 
την εξάλειψη της προσβολής των 
καλλιεργούμενων και των άγριων φυτών, 
τα μέτρα που αφορούν τα φορτία φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειμένων, τα μέτρα που αφορούν τις 
άλλες οδούς για τους επιβλαβείς 
οργανισμούς καραντίνας, καθώς και την 
τροποποίηση του τμήματος 2 του εν λόγω 
παραρτήματος σχετικά με αρχές για τη 
διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών 
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εξελίξεις των τεχνικών και επιστημονικών 
γνώσεων.

οργανισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις των τεχνικών και επιστημονικών 
γνώσεων, καθώς και τα διεθνή πρότυπα 
για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα (ISPM), τα 
οποία έχουν αναπτυχθεί από τη διεθνή 
σύμβαση για την προστασία των φυτών 
(IPPC).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως συμβαλλόμενο μέρος στην IPPC, η ΕΕ θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να σέβεται τα διεθνή 
πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από την εν λόγω σύμβαση.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 98, για την τροποποίηση ή τη 
συμπλήρωση των στοιχείων που πρέπει 
να καλύπτονται από τα πολυετή 
προγράμματα έρευνας, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1.

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 98, οι οποίες 
απαιτούν από τα κράτη μέλη να 
τροποποιούν ή να συμπληρώνουν τα 
στοιχεία που πρέπει να καλύπτονται από 
τα πολυετή προγράμματα έρευνας, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να καταρτίζουν πολυετή προγράμματα έρευνας, η Επιτροπή 
δεν μπορεί η ίδια να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τα προγράμματα αυτά. 

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και 
επικαιροποιεί, για κάθε επιβλαβή 
οργανισμό προτεραιότητας που μπορεί να 
εισέλθει και να εγκατασταθεί στο έδαφός 
του ή τμήμα αυτού, ξεχωριστό σχέδιο που 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τις 
διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που πρέπει 
να ακολουθούνται και τους πόρους που 
πρέπει να διατίθενται σε περίπτωση 
επιβεβαιωμένης παρουσίας ή υπόνοιας 
παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς 
οργανισμού, εφεξής «σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης».

1. Κάθε κράτος μέλος, κατόπιν 
διαβούλευσης με τους σχετικούς 
επαγγελματίες, καταρτίζει και 
επικαιροποιεί, για κάθε επιβλαβή 
οργανισμό προτεραιότητας που μπορεί να 
εισέλθει και να εγκατασταθεί στο έδαφός 
του ή τμήμα αυτού, ξεχωριστό σχέδιο που 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τις 
διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που πρέπει 
να ακολουθούνται και τους πόρους που 
πρέπει να διατίθενται σε περίπτωση 
επιβεβαιωμένης παρουσίας ή υπόνοιας 
παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς 
οργανισμού, εφεξής «σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης».

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο βαθμός συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στην προετοιμασία σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης και ασκήσεων προσομοίωσης ποικίλλει σήμερα από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Για 
τον λόγο αυτόν είναι σημαντικό να παρέχεται ένα κοινό πλαίσιο για την έγκαιρη συμμετοχή των 
επαγγελματιών σε αυτά τα είδη δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν τα σχέδια 
έκτακτης ανάγκης τους στην Επιτροπή και
στα άλλα κράτη μέλη, εφόσον τους 
ζητηθεί.

4. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν τα σχέδια 
έκτακτης ανάγκης τους στην Επιτροπή,
στα άλλα κράτη μέλη και στους 
επαγγελματίες, εφόσον τους ζητηθεί.

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω ασκήσεις διενεργούνται σε 
σχέση με όλους τους σχετικούς επιβλαβείς 
οργανισμούς προτεραιότητας εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος.

Οι εν λόγω ασκήσεις διενεργούνται σε 
σχέση με όλους τους σχετικούς επιβλαβείς 
οργανισμούς προτεραιότητας εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος και με τη 
συμμετοχή των σχετικών επαγγελματιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τον 
έλεγχο και την εξάλειψη των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, όλοι οι σχετικοί 
επαγγελματίες θα πρέπει να συμμετέχουν σε ασκήσεις προσομοίωσης. 

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει μέτρα για 
συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς 
καραντίνας στην Ένωση. Τα μέτρα αυτά
εφαρμόζουν, ειδικά για κάθε έναν από 
τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς, μία 
ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
διατάξεις:

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 98 όσον αφορά τη 
θέσπιση μέτρων για συγκεκριμένους 
επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στην 
Ένωση. Τα μέτρα αυτά καθορίζουν την 
εφαρμογή, ειδικά για κάθε έναν από τους 
εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς, μίας ή 
περισσότερων από τις ακόλουθες 
διατάξεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 προβλέπει τον καθορισμό ενωσιακών μέτρων για 
συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς στην Ένωση, συμπληρώνοντας σαφώς την ουσία του 
εν λόγω άρθρου. Κατά συνέπεια, τα μέτρα για συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς 
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καραντίνας στην Ένωση θα πρέπει να θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.  Όταν, στην 
περίπτωση σοβαρού φυτοϋγειονομικού κινδύνου, απαιτείται η λήψη ενωσιακών μέτρων για 
συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στην Ένωση, εφαρμόζεται η διαδικασία 
επείγουσας ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 98α.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 99 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν, όσον αφορά μια ζώνη 
περιορισμένης πρόσβασης, η Επιτροπή, με 
βάση τις έρευνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εκρίζωση 
του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας 
στην Ένωση δεν είναι δυνατή, μπορεί να 
εκδώσει εκτελεστικές πράξεις, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίες 
καθορίζουν μέτρα με τον ενιαίο στόχο της 
πρόληψης της διασποράς των εν λόγω 
επιβλαβών οργανισμών έξω από τις εν 
λόγω ζώνες. Η εν λόγω πρόληψη καλείται
«περιορισμός».

2. Αν, όσον αφορά μια ζώνη 
περιορισμένης πρόσβασης, η Επιτροπή, με 
βάση τις έρευνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εκρίζωση 
του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας 
στην Ένωση δεν είναι δυνατή, ανατίθεται 
στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, οι οποίες καθορίζουν 
μέτρα με τον ενιαίο στόχο της πρόληψης 
της διασποράς των εν λόγω επιβλαβών 
οργανισμών έξω από τις εν λόγω ζώνες. Η 
εν λόγω πρόληψη καλείται «περιορισμός».

Or. en
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι 
αναγκαία η λήψη μέτρων πρόληψης σε 
τόπους εκτός των ζωνών περιορισμένης 
πρόσβασης για την προστασία του 
τμήματος του εδάφους της Ένωσης στο 
οποίο δεν είναι παρών ο σχετικός 
επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην 
Ένωση, μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές
πράξεις, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, οι οποίες καθορίζουν τα εν 
λόγω μέτρα.

3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι 
αναγκαία η λήψη μέτρων πρόληψης σε 
τόπους εκτός των ζωνών περιορισμένης 
πρόσβασης για την προστασία του 
τμήματος του εδάφους της Ένωσης στο 
οποίο δεν είναι παρών ο σχετικός 
επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην 
Ένωση, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, οι οποίες καθορίζουν τα εν 
λόγω μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3 λαμβάνονται
σύμφωνα με το παράρτημα IV σχετικά με 
μέτρα και αρχές για τη διαχείριση των 
κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών, 
λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων 
κινδύνων των σχετικών επιβλαβών 
οργανισμών καραντίνας στην Ένωση και 
της ανάγκης εφαρμογής των αναγκαίων 
μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου κατά 
τρόπο εναρμονισμένο στο επίπεδο της 
Ένωσης.

4. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3
εκδίδονται σύμφωνα με το παράρτημα IV 
σχετικά με μέτρα και αρχές για τη 
διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών 
οργανισμών, λαμβανομένων υπόψη των 
συγκεκριμένων κινδύνων των σχετικών 
επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην 
Ένωση και της ανάγκης υιοθέτησης των 
αναγκαίων μέτρων άμβλυνσης του 
κινδύνου κατά τρόπο εναρμονισμένο στο 
επίπεδο της Ένωσης.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί 
να προβλέπουν ότι τα μέτρα που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι) της 
παραγράφου 1, που λαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη, πρέπει να καταργηθούν ή να 
τροποποιηθούν. Έως ότου θεσπιστεί ένα 
μέτρο από την Επιτροπή, το κράτος μέλος 
δύναται να διατηρεί τα μέτρα που έχει 
εφαρμόσει.

5. Η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να προβλέπει ότι 
τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) 
έως ι) της παραγράφου 1, που λαμβάνονται 
από τα κράτη μέλη, πρέπει να 
καταργηθούν ή να τροποποιηθούν, εάν δεν 
είναι πλέον συμβατά με τα μέτρα που 
περιλαμβάνονται σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος 
άρθρου. Έως ότου θεσπιστεί ένα μέτρο 
από την Επιτροπή, το κράτος μέλος 
δύναται να διατηρεί τα μέτρα που έχει 
εφαρμόσει.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 99 
παράγραφος 3.

Or. en
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος 
χαρακτήρα που αφορούν σοβαρό 
φυτοϋγειονομικό κίνδυνο, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν 
άμεση εφαρμογή, με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 4.

6. Όταν, στην περίπτωση σοβαρού 
φυτοϋγειονομικού κινδύνου, το απαιτούν 
επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, 
εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος άρθρου η διαδικασία του 
άρθρου 98α.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, 
καταρτίζει κατάλογο των 
προστατευόμενων ζωνών και τους 
αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς
καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες. Ο 
εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τις 
προστατευόμενες ζώνες που έχουν 
αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο η) πρώτο εδάφιο 
της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και τους 
αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς, που 
απαριθμούνται στο μέρος Β του 
παραρτήματος Ι και στο μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.
Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
με τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 2. 

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
98 όσον αφορά την κατάρτιση και 
τροποποίηση καταλόγου των 
προστατευόμενων ζωνών και των 
αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών
καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες. Ο 
εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τις 
προστατευόμενες ζώνες που έχουν 
αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο η) πρώτο εδάφιο 
της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και τους 
αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς, που 
απαριθμούνται στο μέρος Β του 
παραρτήματος Ι και στο μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Or. en



PA\1006056EL.doc 31/53 PE521.552v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπεται και στα άρθρα 5 (επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση), 6 
(επιβλαβείς οργανισμοί προτεραιότητας) και 37 (επιβλαβείς για την ποιότητα οργανισμοί), ο 
κατάλογος των προστατευόμενων ζωνών και των αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών 
καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες θα πρέπει να καταρτίζεται (και έπειτα να 
τροποποιείται, αν είναι απαραίτητο) μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η έννοια του
«επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες», όπως και η έννοια του
«επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση» η οποία ορίζεται στο άρθρο 5, είναι 
κεντρικές για το σύνολο του κανονισμού, καθότι σημαντικός αριθμός μέτρων που ορίζονται 
στον κανονισμό αφορούν τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς.    

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να αναγνωρίσει
πρόσθετες προστατευόμενες ζώνες, με 
τροποποίηση της εκτελεστικής πράξης
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, αν 
πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1. Μια τέτοια τροποποίηση 
εγκρίνεται με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3. 
Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για την 
κατάργηση ή αντικατάσταση της 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο.

Η Επιτροπή μπορεί να αναγνωρίζει
πρόσθετες προστατευόμενες ζώνες και να 
τροποποιεί ή να ανακαλεί 
προστατευόμενες ζώνες, με τροποποίηση
του καταλόγου που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, αν πληρούνται οι όροι που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή στο 
άρθρο 35. 

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν εφαρμόζεται το άρθρο 35, εκδίδεται 
εκτελεστική πράξη με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 

διαγράφεται
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παράγραφος 2. 

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, 
καταρτίζει κατάλογο των επιβλαβών για 
την ποιότητα οργανισμών στην Ένωση και 
των συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση 
που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο δ), 
κατά περίπτωση, με τις κατηγορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 και τα 
κατώτατα όρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
98 όσον αφορά την κατάρτιση και 
τροποποίηση καταλόγου των επιβλαβών 
για την ποιότητα οργανισμών στην Ένωση 
και των συγκεκριμένων φυτών προς 
φύτευση που αναφέρονται στο άρθρο 36 
στοιχείο δ), κατά περίπτωση, με τις 
κατηγορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 και τα κατώτατα όρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπεται και στα άρθρα 5 (επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση), 6 
(επιβλαβείς οργανισμοί προτεραιότητας) και 32 (επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στις 
προστατευόμενες ζώνες), θα πρέπει να καταρτιστεί (και έπειτα να τροποποιείται, αν είναι 
απαραίτητο) κατάλογος επιβλαβών για την ποιότητα οργανισμών –μια νέα κατηγορία 
ασθενειών που αφορά φυτά προς φύτευση στο φυτοϋγειονομικό καθεστώς– μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων. Ωστόσο, η απλή αλλαγή της επιστημονικής ονομασίας ενός 
επιβλαβούς οργανισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω εκτελεστικής πράξης.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται διαγράφεται
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με τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή τροποποιεί την εκτελεστική 
πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
αν αξιολόγηση καταδείξει ότι ένας 
επιβλαβής οργανισμός που δεν 
απαριθμείται στην εν λόγω πράξη πληροί 
τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 
36, ότι ένας επιβλαβής οργανισμός που 
απαριθμείται στην εν λόγω εκτελεστική 
πράξη δεν πληροί πλέον έναν ή 
περισσότερους από τους εν λόγω όρους ή 
ότι είναι αναγκαία η πραγματοποίηση 
τροποποιήσεων στον εν λόγω κατάλογο 
όσον αφορά τις κατηγορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 ή τα 
κατώτατα όρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

3. Η Επιτροπή τροποποιεί τον κατάλογο
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, αν 
αξιολόγηση καταδείξει ότι ένας επιβλαβής 
οργανισμός που δεν απαριθμείται στην εν 
λόγω πράξη πληροί τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 36, ότι ένας 
επιβλαβής οργανισμός που απαριθμείται 
στην εν λόγω εκτελεστική πράξη δεν 
πληροί πλέον έναν ή περισσότερους από 
τους εν λόγω όρους ή ότι είναι αναγκαία η 
πραγματοποίηση τροποποιήσεων στον εν 
λόγω κατάλογο όσον αφορά τις κατηγορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ή τα 
κατώτατα όρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τις τροποποιήσεις της 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, οι οποίες είναι 
αναγκαίες για την προσαρμογή της εν 

6. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για την τροποποίηση της 
επιστημονικής ονομασίας ενός 
επιβλαβούς οργανισμού ο οποίος 
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λόγω εκτελεστικής πράξης βάσει των 
αλλαγών στην επιστημονική ονομασία 
ενός επιβλαβούς οργανισμού, 
εφαρμόζεται η συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 99 
παράγραφος 2.

περιλαμβάνεται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, όταν μια 
τέτοια τροποποίηση αιτιολογείται από 
την εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι άλλες τροποποιήσεις της 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 αποφασίζονται με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 99 παράγραφος 3. Η ίδια 
διαδικασία εφαρμόζεται σε περίπτωση 
κατάργησης ή αντικατάστασης της 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en



PA\1006056EL.doc 35/53 PE521.552v01-00

EL

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43α
Εκστρατείες ευαισθητοποίησης

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν, σε 
τακτά διαστήματα και τουλάχιστον ανά 
διετία, εκστρατείες ευαισθητοποίησης για 
την ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
τους επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς, 
τον πιθανό οικονομικό, περιβαλλοντικό 
και κοινωνικό αντίκτυπό τους, τις 
βασικές αρχές πρόληψης και εξάπλωσης, 
καθώς και την ευθύνη της κοινωνίας 
συνολικά όσον αφορά την εξασφάλιση 
της φυτοϋγειονομικής προστασίας στην 
ΕΕ. Συγκεκριμένα, παρέχονται 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον 
κίνδυνο ασθενειών που σχετίζεται με τα 
εισαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα 
αντικείμενα, τη γεωγραφική τους 
προέλευση και τη χημική επεξεργασία 
που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση.  
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά 
τετραετία στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
με τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης που 
έχουν πραγματοποιηθεί.
2. Η Επιτροπή καταρτίζει και 
επικαιροποιεί δημόσιο κατάλογο 
αναδυόμενων επιβλαβών για τα φυτά 
οργανισμών σε τρίτες χώρες οι οποίοι 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία 
των φυτών στο έδαφος της Ένωσης.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σοβαρό κενό στην ενημέρωση του κοινού όσον αφορά τον οικονομικό, περιβαλλοντικό 
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και κοινωνικό αντίκτυπο των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Οι καταναλωτές συχνά δεν 
γνωρίζουν τους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους όταν αγοράζουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα 
αντικείμενα. Η ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει ιδίως 
η εισαγωγή φυτών από τρίτες χώρες είναι επομένως απαραίτητη για την αποτελεσματική 
πρόληψη των ασθενειών των φυτών. Για την αποτροπή της εισόδου αναδυόμενων επιβλαβών 
για τα φυτά οργανισμών από τρίτες χώρες στην ΕΕ σε αρχικό στάδιο, η Επιτροπή θα πρέπει να 
τηρεί δημόσιο, επικαιροποιημένο κατάλογο των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών. 

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 98, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙΙ σχετικά με στοιχεία για 
τον εντοπισμό φυτών προς φύτευση που 
εγκυμονούν φυτοϋγειονομικούς κινδύνους 
για το έδαφος της Ένωσης, όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά και την καταγωγή των εν 
λόγω φυτών προς φύτευση, με σκοπό την 
προσαρμογή στις εξελίξεις των τεχνικών 
και επιστημονικών γνώσεων.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 98, για την 
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ 
σχετικά με στοιχεία για τον εντοπισμό 
φυτών προς φύτευση που εγκυμονούν 
φυτοϋγειονομικούς κινδύνους για το 
έδαφος της Ένωσης, όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά και την καταγωγή των εν 
λόγω φυτών προς φύτευση, με σκοπό την 
προσαρμογή στις εξελίξεις των τεχνικών 
και επιστημονικών γνώσεων, καθώς και 
σε τυχόν νέα ή τροποποιημένα διεθνή 
πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα 
(ISPM), τα οποία έχουν αναπτυχθεί από 
τη διεθνή σύμβαση για την προστασία 
των φυτών (IPPC).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως συμβαλλόμενο μέρος στην IPPC, η ΕΕ θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να σέβεται τα διεθνή 
πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από την εν λόγω σύμβαση.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) περισσότερες κατηγορίες 
επαγγελματιών που εξαιρούνται από την 
εφαρμογή της παραγράφου 1, αν η εν λόγω 
καταγραφή συνεπάγεται δυσανάλογη 
διοικητική επιβάρυνση γι’ αυτούς σε 
σύγκριση με τον φυτοϋγειονομικό κίνδυνο 
των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
τους·

(a) περισσότερες κατηγορίες 
επαγγελματιών που εξαιρούνται από την 
εφαρμογή της παραγράφου 1, αν η εν λόγω 
καταγραφή συνεπάγεται δυσανάλογη 
διοικητική επιβάρυνση γι’ αυτούς σε 
σύγκριση με τον φυτοϋγειονομικό κίνδυνο 
των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
τους. Οι επαγγελματίες που 
πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω 
συμβάσεων πωλήσεων εξ αποστάσεως 
δεν εξαιρούνται, σε καμία περίπτωση, 
από την εφαρμογή της παραγράφου 1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, το διαδικτυακό εμπόριο φυτών ενδέχεται να ενέχει υψηλό 
φυτοϋγειονομικό κίνδυνο όταν τα εμπορεύματα είναι προσβεβλημένα από αλλόχθονους 
επιβλαβείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας. 
Ειδικότερα, τα φορτία φυτών που εισάγονται από τρίτες χώρες και αγοράζονται στο Διαδίκτυο 
συχνά δεν συμμορφώνονται με τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις εισαγωγής της ΕΕ. Κατά 
συνέπεια, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των εμπόρων που 
συναλλάσσονται μέσω του Διαδικτύου, είτε αυτοί είναι εγκατεστημένοι εντός της ΕΕ είτε σε 
τρίτες χώρες.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εξαίρεση αυτή δεν εφαρμόζεται στα 
φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων.

Η εξαίρεση αυτή δεν εφαρμόζεται στα 
φυτά προς φύτευση,
συμπεριλαμβανομένων των σπόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φυτά προς φύτευση, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων, που εισάγονται στο έδαφος της 
Ένωσης από τρίτες χώρες δεν πρέπει να εξαιρούνται από την απαίτηση φυτοϋγειονομικού 
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πιστοποιητικού, καθότι ενδέχεται, ακόμη και αν εισάγονται σε μικρές ποσότητες, να ενέχουν 
φυτοϋγειονομικό κίνδυνο.  

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 82, 
όταν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο 
αντικείμενο εισάγεται στο έδαφος της 
Ένωσης από τρίτη χώρα και για τη 
διακίνηση του οποίου στο έδαφος της 
Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό 
διαβατήριο σύμφωνα με τις εκτελεστικές 
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 74 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 75 
παράγραφος 1, εκδίδεται τέτοιο διαβατήριο 
εφόσον οι έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 
47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ... / … [Office of Publications, please 
insert number of Regulation on Official 
Controls] σχετικά με την εισαγωγή του 
αντίστοιχου φυτού, φυτικού προϊόντος ή 
άλλου αντικειμένου έχουν ολοκληρωθεί 
ικανοποιητικά.

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 82, 
όταν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο 
αντικείμενο εισάγεται στο έδαφος της 
Ένωσης από τρίτη χώρα και για τη 
διακίνηση του οποίου στο έδαφος της 
Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό 
διαβατήριο σύμφωνα με τις εκτελεστικές 
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 74 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 75 
παράγραφος 1, εκδίδεται τέτοιο διαβατήριο 
εφόσον οι έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο
47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ... / … [Office of Publications, please 
insert number of Regulation on Official 
Controls] σχετικά με την εισαγωγή του 
αντίστοιχου φυτού, φυτικού προϊόντος ή 
άλλου αντικειμένου έχουν ολοκληρωθεί 
ικανοποιητικά και έχουν καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι τα φυτά, φυτικά 
προϊόντα ή άλλα αντικείμενα πληρούν τις 
ουσιαστικές απαιτήσεις για την έκδοση 
φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου σύμφωνα 
με το άρθρο 80 και, κατά περίπτωση, το 
άρθρο 81.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή νομοθετικών κενών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φυτά, φυτικά προϊόντα ή 
άλλα αντικείμενα εισάγονται από τρίτη χώρα και στη συνέχεια διακινούνται στο εσωτερικό της 
ΕΕ, τα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά μπορούν να αντικαθίστανται από φυτοϋγειονομικά 
διαβατήρια μόνον εφόσον οι συνοριακοί έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί ικανοποιητικά και έχουν 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω εμπορεύματα πληρούν τις απαιτήσεις για την έκδοση 
φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου (όπως η μη ύπαρξη επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, η 
συμμόρφωση με συγκεκριμένες απαιτήσεις εισαγωγής κλπ.).  
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Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει ηλεκτρονικό 
σύστημα για την υποβολή των 
κοινοποιήσεων από τα κράτη μέλη.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει ηλεκτρονικό 
σύστημα για την υποβολή των 
κοινοποιήσεων από τα κράτη μέλη και για 
την επικοινωνία και τη διαβούλευση με 
τους επαγγελματίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των επαγγελματιών στο ηλεκτρονικό σύστημα κοινοποίησης είναι απαραίτητη για 
την εξασφάλιση έγκαιρης δράσης και πρόληψης των επιβλαβών οργανισμών στο έδαφος της 
Ένωσης.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2, στο άρθρο 7 
παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 8 
παράγραφος 6, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 20, στο άρθρο 22 
παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 
4, στο άρθρο 30, στο άρθρο 32 
παράγραφος 4, στο άρθρο 34 παράγραφος 
1, στο άρθρο 38, στο άρθρο 44 
παράγραφος 2, στο άρθρο 45 παράγραφος 
3, στο άρθρο 46 παράγραφος 6, στο άρθρο 
48, στο άρθρο 61 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 67 παράγραφος 4, στο άρθρο 71 
παράγραφος 4, στο άρθρο 76, στο άρθρο 
78 παράγραφος 4, στο άρθρο 82 
παράγραφος 4, στο άρθρο 84 παράγραφος 

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 
παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 
2, στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2, στο 
άρθρο 8 παράγραφος 6, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 20, στο άρθρο 
22 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 
παράγραφος 4, στο άρθρο 27, στο άρθρο 
30, στο άρθρο 32 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 34 παράγραφος 1, στο άρθρο 37 
παράγραφος 2, στο άρθρο 38, στο άρθρο 
44 παράγραφος 2, στο άρθρο 45 
παράγραφος 3, στο άρθρο 46 παράγραφος 
6, στο άρθρο 48, στο άρθρο 61 
παράγραφος 3, στο άρθρο 67 παράγραφος 
4, στο άρθρο 71 παράγραφος 4, στο άρθρο 
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2, στο άρθρο 86 παράγραφος 3, στο άρθρο 
91 παράγραφος 2, στο άρθρο 92 
παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 93 
παράγραφος 1, στο άρθρο 94 παράγραφος 
4, στο άρθρο 95 παράγραφος 5 και στο 
άρθρο 96 παράγραφος 5 παρέχεται στην 
Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

76, στο άρθρο 78 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 82 παράγραφος 4, στο άρθρο 84 
παράγραφος 2, στο άρθρο 86 παράγραφος 
3, στο άρθρο 91 παράγραφος 2, στο άρθρο 
92 παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 93 
παράγραφος 1, στο άρθρο 94 παράγραφος 
4, στο άρθρο 95 παράγραφος 5 και στο 
άρθρο 96 παράγραφος 5 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται για επιπλέον 5 έτη μετά τη 
λήξη της πρώτης περιόδου, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλλουν αντιρρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες των άρθρων 5, 6, 27, 32 και 37.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2, στο άρθρο 7 
παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 8 
παράγραφος 6, στο άρθρο 11 παράγραφος 
3, στο άρθρο 20, στο άρθρο 22 
παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 
4, στο άρθρο 30, στο άρθρο 32 
παράγραφος 4, στο άρθρο 34 παράγραφος 
1, στο άρθρο 38, στο άρθρο 44 
παράγραφος 2, στο άρθρο 45 παράγραφος 
3, στο άρθρο 46 παράγραφος 6, στο άρθρο 
48, στο άρθρο 61 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 67 παράγραφος 4, στο άρθρο 71 
παράγραφος 4, στο άρθρο 76, στο άρθρο 
78 παράγραφος 4, στο άρθρο 82 
παράγραφος 4, στο άρθρο 84 παράγραφος 
2, στο άρθρο 86 παράγραφος 3, στο άρθρο 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 
παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 
2, στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2, στο 
άρθρο 8 παράγραφος 6, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3, στο άρθρο 20, στο άρθρο 
22 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 
παράγραφος 4, στο άρθρο 27, στο άρθρο 
30, στο άρθρο 32 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 34 παράγραφος 1, στο άρθρο 37 
παράγραφος 2, στο άρθρο 38, στο άρθρο 
44 παράγραφος 2, στο άρθρο 45 
παράγραφος 3, στο άρθρο 46 παράγραφος 
6, στο άρθρο 48, στο άρθρο 61 
παράγραφος 3, στο άρθρο 67 παράγραφος 
4, στο άρθρο 71 παράγραφος 4, στο άρθρο 
76, στο άρθρο 78 παράγραφος 4, στο 
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91 παράγραφος 2, στο άρθρο 92 
παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 93 
παράγραφος 1, στο άρθρο 94 παράγραφος 
4, στο άρθρο 95 παράγραφος 5 και στο 
άρθρο 96 παράγραφος 5 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης
επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από 
τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν θίγει την εγκυρότητα των
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 
ήδη.

άρθρο 82 παράγραφος 4, στο άρθρο 84 
παράγραφος 2, στο άρθρο 86 παράγραφος 
3, στο άρθρο 91 παράγραφος 2, στο άρθρο 
92 παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 93 
παράγραφος 1, στο άρθρο 94 παράγραφος 
4, στο άρθρο 95 παράγραφος 5 και στο 
άρθρο 96 παράγραφος 5 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος
των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες των άρθρων 5, 6, 27, 32 και 37.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφοι 1 
και 2, το άρθρο 8 παράγραφος 6, το άρθρο
11 παράγραφος 3, το άρθρο 20, το άρθρο
22 παράγραφος 3, το άρθρο 25 
παράγραφος 4, το άρθρο 30, το άρθρο 32 
παράγραφος 4, το άρθρο 34 παράγραφος 
1, το άρθρο 38, το άρθρο 44 παράγραφος 
2, το άρθρο 45 παράγραφος 3, το άρθρο
46 παράγραφος 6, το άρθρο 48, το άρθρο
61 παράγραφος 3, το άρθρο 67 
παράγραφος 4, το άρθρο 71 παράγραφος 
4, το άρθρο 76, το άρθρο 78 παράγραφος 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 1 
παράγραφος 2, του άρθρου 5 παράγραφος 
2, του άρθρου 6 παράγραφος 2, του 
άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου
8 παράγραφος 6, του άρθρου 11 
παράγραφος 3, του άρθρου 20, του 
άρθρου 22 παράγραφος 3, του άρθρου 25 
παράγραφος 4, του άρθρου 27, του 
άρθρου 30, του άρθρου 32 παράγραφος 4,
του άρθρου 34 παράγραφος 1, του άρθρου 
37 παράγραφος 2, του άρθρου 38, του 
άρθρου 44 παράγραφος 2, του άρθρου 45 
παράγραφος 3, του άρθρου 46 
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4, το άρθρο 82 παράγραφος 4, το άρθρο
84 παράγραφος 2, το άρθρο 86 
παράγραφος 3, το άρθρο 91 παράγραφος 
2, το άρθρο 92 παράγραφοι 1 και 3, το 
άρθρο 93 παράγραφος 1, το άρθρο 94 
παράγραφος 4, το άρθρο 95 παράγραφος 5 
και το άρθρο 96 παράγραφος 5 τίθεται σε 
ισχύ μόνο αν δεν έχουν διατυπωθεί
αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο εντός
προθεσμίας δύο μηνών από την
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της εν 
λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν και 
τα δύο ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν 
θα διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

παράγραφος 6, του άρθρου 48, του 
άρθρου 61 παράγραφος 3, του άρθρου 67 
παράγραφος 4, του άρθρου 71 
παράγραφος 4, του άρθρου 76, του 
άρθρου 78 παράγραφος 4, του άρθρου 82 
παράγραφος 4, του άρθρου 84 
παράγραφος 2, του άρθρου 86 
παράγραφος 3, του άρθρου 91 
παράγραφος 2, του άρθρου 92 παράγραφοι 
1 και 3, του άρθρου 93 παράγραφος 1, του 
άρθρου 94 παράγραφος 4, του άρθρου 95 
παράγραφος 5 και του άρθρου 96 
παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες των άρθρων 5, 6, 27, 32 και 37.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Μετά την πάροδο τεσσάρων ετών από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
τη χρήση της εξουσιοδότησης που 
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προβλέπεται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 98α
Διαδικασία επείγουσας ανάγκης

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
αρχίζει να ισχύει αμέσως και εφαρμόζεται 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η 
κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για 
τους οποίους γίνεται χρήση της 
διαδικασίας επείγουσας ανάγκης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 
αντιρρήσεις κατά της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία 
του άρθρου 98 παράγραφος 5. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί 
την πράξη αμέσως μόλις της 
κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις τίθενται σε ισχύ αμέσως 
μετά την έγκριση. Αυτό ενδέχεται να είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, όταν, στην περίπτωση 
σοβαρού φυτοϋγειονομικού κινδύνου, συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην 
Ένωση πρέπει να χαρακτηριστεί ως επιβλαβής οργανισμός προτεραιότητας (άρθρο 6 
παράγραφος 2).
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) […]/2013
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«α) μέτρα για την εκρίζωση επιβλαβούς 
οργανισμού από προσβεβλημένη ζώνη, 
τα οποία λαμβάνονται από τις αρμόδιες 
αρχές σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 1, το άρθρο 27 παράγραφος 
1 ή το άρθρο 29 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/[…] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [περί προστατευτικών 
μέτρων κατά των επιβλαβών για τα φυτά 
οργανισμών]*·

«α) μέτρα για την εκρίζωση επιβλαβούς 
οργανισμού από προσβεβλημένη ζώνη, 
τα οποία λαμβάνονται από τις αρμόδιες 
αρχές σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 1, το άρθρο 27 παράγραφος 
1 ή το άρθρο 29 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/[…]*·

__________________________ ____________________________
ΕΕ L … της …., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

* ΕΕ L … της …., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στην πρόταση σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών δεν είναι ορθή. Αντ' αυτού, 
πρέπει να γίνεται αναφορά στον κανονισμό περί προστατευτικών μέτρων κατά των επιβλαβών 
για τα φυτά οργανισμών, στο πλαίσιο του οποίου ρυθμίζονται τα εν λόγω μέτρα εξάλειψης, 
περιορισμού και πρόληψης, στα άρθρα 5, 6, 16, 27 και 29. Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας επί 
του άρθρου 102 παράγραφος 2 στοιχείο α).
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 2 στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) […]/2013
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) μέτρα για την ταχεία εξάλειψη 
εισβολών ξένων ειδών σε αρχικό στάδιο 
που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/[…]**,
_______________
** ΕΕ L …, ……., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species].

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ευθυγράμμιση του κανονισμού σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών με την πρόταση 
για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη, η οποία δημοσιεύτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2013, τα μέτρα 
που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για την ταχεία εξάλειψη εισβολών ξένων ειδών σε αρχικό 
στάδιο σύμφωνα με το άρθρο 15 της εν λόγω πρότασης θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για 
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 102 
παράγραφος 2 στοιχείο α).
  

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – υποσημείωση 1
Κανονισμός (ΕΕ) […]/2013
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

* ΕΕ L … της …., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 

* ΕΕ L … της …., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
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down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

protective measures against plant pests].

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 102 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – υποσημείο γα (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) […]/2013
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) αφορούν ζώντα δείγματα ενός είδους, 
ενός υποείδους ή μιας κατώτερης 
ταξινομικής βαθμίδας φυτών, μυκήτων ή 
μικροοργανισμών τα οποία, αν εισαχθούν 
στο έδαφος της Ένωσης, ενδέχεται να 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των 
φυτών, και τα οποία καλύπτονται από 
μέτρα εξάλειψης σε αρχικό στάδιο που 
εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/[…]**
______________
** ΕΕ L …, ……., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species].

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την 
πρόταση για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για 
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την εξάλειψη εισβολών ξένων ειδών σε αρχικό στάδιο θα πρέπει υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
να είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Επίσης, στις επιλέξιμες για 
συγχρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνεται η αποζημίωση των επαγγελματιών 
για την αξία των καταστραφέντων φυτών τα οποία καλύπτονται από τέτοια μέτρα εξάλειψης σε 
αρχικό στάδιο εισβολής. 

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) […]/2013
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

β) Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«Για τα μέτρα που πληρούν την 
προϋπόθεση που προβλέπεται στο 
στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, η 
επιχορήγηση δεν καλύπτει τις δαπάνες 
που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη 
του μέτρου που θεσπίστηκε από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/[…]*.

«Για τα μέτρα που πληρούν την 
προϋπόθεση που προβλέπεται στο 
στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, η 
επιχορήγηση δεν καλύπτει τις δαπάνες 
που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη 
του μέτρου που θεσπίστηκε από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/[…]*.

______________________ _________________
* ΕΕ L … της …., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

* ΕΕ L … της …., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται διόρθωση της παραπομπής (βλ. λοιπές τροπολογίες).
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Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – υποσημείο γα
Κανονισμός (ΕΕ) […]/2013
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 στοιχείο γ α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«γα) δαπάνες που πραγματοποιούνται 
από τα κράτη μέλη για την καταβολή 
αποζημίωσης στους επαγγελματίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού
(ΕΕ […]/[…]* για την αξία των 
καταστραφέντων φυτών, φυτικών 
προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που 
υπόκεινται στα μέτρα που αναφέρονται 
στο άρθρο 16 του εν λόγω κανονισμού, 
όσον αφορά επιβλαβείς οργανισμούς 
προτεραιότητας καταγεγραμμένους 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 
του εν λόγω κανονισμού·

«γα) δαπάνες που πραγματοποιούνται 
από τα κράτη μέλη για την καταβολή 
αποζημίωσης στους επαγγελματίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού
(ΕΕ […]/[…]* για την αξία των 
καταστραφέντων φυτών, φυτικών 
προϊόντων ή άλλων αντικειμένων και για 
άλλες ζημίες που υπόκεινται στα μέτρα 
που αναφέρονται στο άρθρο 16 του εν 
λόγω κανονισμού, όσον αφορά 
επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας 
καταγεγραμμένους σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 2 του εν λόγω 
κανονισμού·

___________________ ________________
* ΕΕ L … της …., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

* ΕΕ L … της …., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests]. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται διόρθωση της παραπομπής (βλ. λοιπές τροπολογίες).
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Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – υποσημείο γ β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) […]/2013
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) δαπάνες που πραγματοποιούνται από 
τα κράτη μέλη για την καταβολή 
αποζημίωσης στους επαγγελματίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού 
(ΕΕ) […]/[…]* για την αξία των 
καταστραφέντων φυτών, φυτικών 
προϊόντων ή άλλων αντικειμένων τα 
οποία καλύπτονται από μέτρα για την 
ταχεία εξάλειψη σε αρχικό στάδιο 
εισβολής που εγκρίνονται δυνάμει του 
άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/[…]**.
_____________________________
* ΕΕ L …, ……., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests]. 
** ΕΕ L …, ……., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species].

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται διόρθωση της παραπομπής (βλ. λοιπές τροπολογίες).
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Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – υποσημείο γ γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) […]/2013
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 στοιχείο γ γ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γγ) δαπάνες αποζημίωσης των 
επαγγελματιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία α), β) και 
γ) του κανονισμού (ΕΕ) […]/[…]* για την 
εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων 
βιοασφάλειας τα οποία είναι απαραίτητα 
για την προστασία του εδάφους της 
Ένωσης έναντι επιβλαβών οργανισμών 
προτεραιότητας.
_____________________________
* ΕΕ L …, ……., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests]. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επαγγελματίες θα πρέπει να αποζημιώνονται για την εκτέλεση ενισχυμένων μέτρων 
βιοασφάλειας τα οποία είναι απαραίτητα για την έγκαιρη αντιμετώπιση των επιβλαβών 
οργανισμών προτεραιότητας.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) […]/2013
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο 
εδάφιο:

γ) Προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο 
εδάφιο:

«Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου
στοιχείο γα), η αποζημίωση δεν 

«Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου
στοιχεία γα), γβ) και γγ) η αποζημίωση 
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υπερβαίνει την αγοραία αξία των φυτών, 
των φυτικών προϊόντων ή άλλων 
αντικειμένων αμέσως πριν από την 
καταστροφή τους, και η υπολειμματική 
αξία, αν υπάρχει, αφαιρείται από την 
αποζημίωση.»

δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία των 
φυτών, των φυτικών προϊόντων ή άλλων 
αντικειμένων αμέσως πριν από την 
καταστροφή τους, και η υπολειμματική 
αξία, αν υπάρχει, αφαιρείται από την 
αποζημίωση.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επαγγελματίες θα πρέπει να αποζημιώνονται για την εκτέλεση ενισχυμένων μέτρων 
βιοασφάλειας τα οποία είναι απαραίτητα για την έγκαιρη αντιμετώπιση των επιβλαβών 
οργανισμών προτεραιότητας.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – υποσημείωση 1
Κανονισμός (ΕΕ) […]/2013
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

* ΕΕ L … της …., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

* ΕΕ L … της …., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests]. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται διόρθωση της παραπομπής (βλ. λοιπές τροπολογίες).

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 5 – στοιχείο β – υποσημείωση 1
Κανονισμός (ΕΕ) […]/2013
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 



PE521.552v01-00 52/53 PA\1006056EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

* ΕΕ L … της …., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

* ΕΕ L … της …., σ. …» [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests]. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται διόρθωση της παραπομπής (βλ. λοιπές τροπολογίες).

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα Ι – παράγραφος 4 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιζ) επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια· ιζ) επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια
ή την ασφάλεια των τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii a (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii a) απώλεια όσον αφορά την 
ποικιλότητα των καλλιεργούμενων ειδών 
στο έδαφος της Ένωσης. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως επιβλαβείς οργανισμοί 
προτεραιότητας, εάν η είσοδος, η εγκατάσταση ή η διασπορά τους συνεπάγονται απώλεια όσον 
αφορά την ποικιλότητα των καλλιεργούμενων ειδών στην ΕΕ.


