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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 όσον αφορά την ηλεκτρονική 
αναγνώριση των βοοειδών και τη διαγραφή των διατάξεων σχετικά με την προαιρετική 
επισήμανση του βοείου κρέατος
(COM(2011)0525 – C7 0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0525),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 168, παράγραφος 4 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0227/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
7ης Δεκεμβρίου 20111,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ...2

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

2 ...
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Αν γίνει υποχρεωτική η EID σε 
ολόκληρη την Ένωση, ενδέχεται να 
υπάρχουν αρνητικές οικονομικές 
επιδράσεις για ορισμένους επιχειρηματίες.
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί 
προαιρετικό καθεστώς που θα επιτρέπει 
μόνον στους κτηνοτρόφους που ενδέχεται 
να αντλήσουν ταχέως οικονομικά οφέλη, 
να αποφασίσουν να εισαγάγουν την 
ηλεκτρονική αναγνώριση.

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Στο τμήμα II του τίτλου II του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1760/2000 
καθορίζονται οι κανόνες για το 
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης του 
βοείου κρέατος οι οποίοι προβλέπουν την 
έγκριση ορισμένων προδιαγραφών 
επισήμανσης από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Ο διοικητικός φόρτος και 
τα έξοδα που προκύπτουν για τα κράτη 
μέλη και τους οικονομικούς παράγοντες 
κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού 
είναι δυσανάλογα με τα πλεονεκτήματα 
του συστήματος. Το εν λόγω τμήμα θα 
πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί. Συνεπώς, 
για τις πληροφορίες που υπερβαίνουν τα 
στοιχεία τα οποία απαιτούνται από τα 
άρθρα 13 και 15 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1760/2000 σχετικά με την 
υποχρεωτική επισήμανση για το βόειο 
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κρέας, θα εφαρμόζεται η ισχύουσα 
οριζόντια νομοθεσία στην οποία 
περιλαμβάνεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
στους καταναλωτές1.
_____________
1 ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ. 18.

Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι θα 
εφαρμόζεται σωστά η λειτουργία των 
αναγκαίων κανόνων αναγνώρισης, 
καταγραφής και ιχνηλασιμότητας των 
βοοειδών και του βοείου κρέατος, θα 
πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει πράξεις σχετικά με τις 
απαιτήσεις για εναλλακτικά μέσα 
αναγνώρισης των βοοειδών, τις ειδικές
περιστάσεις στις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρατείνουν τις μέγιστες 
περιόδους για την εφαρμογή των μέσων 
αναγνώρισης, τα δεδομένα που 
ανταλλάσσονται μεταξύ των ηλεκτρονικών 
βάσεων δεδομένων των κρατών μελών, τη 
μέγιστη περίοδο για ορισμένες 
υποχρεώσεις αναφοράς, τις απαιτήσεις για 
εναλλακτικά μέσα αναγνώρισης, τις 
πληροφορίες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στα διαβατήρια και στα 
επιμέρους μητρώα που πρέπει να 
τηρούνται σε κάθε εκμετάλλευση, το 
ελάχιστο επίπεδο των επίσημων ελέγχων, 
την αναγνώριση και καταγραφή των 
μετακινήσεων των βοοειδών όταν 

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

εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση για 
θερινούς βοσκοτόπους σε διάφορες ορεινές 
περιοχές, τους κανόνες επισήμανσης 
ορισμένων προϊόντων οι οποίοι θα είναι 
ισοδύναμοι με τους κανόνες που 
καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
1760/2000, τους ορισμούς για τον κιμά 
βοείου κρέατος, τα τρίμματα κρέατος ή το 
τεμαχισμένο κρέας, το μέγιστο μέγεθος και 
τη σύνθεση ορισμένων ομάδων ζώων, τις 
διαδικασίες έγκρισης σχετικά με τις 
συνθήκες επισήμανσης στις συσκευασίες 
τεμαχισμένου κρέατος. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, η Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει τις δέουσες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, ακόμη 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την 
καταγραφή των εκμεταλλεύσεων που 
χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέσα 
αναγνώρισης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ηλεκτρονικών 
βάσεων δεδομένων των κρατών μελών, τον 
μορφότυπο και τον σχεδιασμό των μέσων 
αναγνώρισης, τις τεχνικές διαδικασίες και 
τα πρότυπα για την υλοποίηση της EID, 
τον μορφότυπο των διαβατηρίων και του 
μητρώου που πρέπει να τηρεί κάθε 

(23) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την 
καταγραφή των εκμεταλλεύσεων που 
χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέσα 
αναγνώρισης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ηλεκτρονικών 
βάσεων δεδομένων των κρατών μελών, τη 
δήλωση του γεγονότος ότι το σύστημα  
ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των 
κρατών μελών είναι πλήρως λειτουργικό,
τον μορφότυπο και τον σχεδιασμό των 
μέσων αναγνώρισης, τις τεχνικές 
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εκμετάλλευση και τους κανόνες σχετικά με 
τις διατυπώσεις για την εφαρμογή των 
κυρώσεων που επιβάλλονται από τα κράτη 
μέλη στους κατόχους εκμεταλλεύσεων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
1760/2000, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή.
Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (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.

διαδικασίες και τα πρότυπα για την 
υλοποίηση της EID, τον μορφότυπο των 
διαβατηρίων και του μητρώου που πρέπει 
να τηρεί κάθε εκμετάλλευση και τους 
κανόνες σχετικά με τις διατυπώσεις για την 
εφαρμογή των κυρώσεων που 
επιβάλλονται από τα κράτη μέλη στους 
κατόχους εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με 
τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1760/2000,
καθώς και τους αναγκαίους κανόνες για 
να διασφαλιστεί η σωστή τήρηση των 
διατάξεων, ιδίως όσον αφορά τους 
ελέγχους, τις διοικητικές κυρώσεις και τις 
μέγιστες περιόδους που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό, πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 
θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (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. fr

Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν αυτή 
την επιλογή υποβάλλουν στην Επιτροπή το 
κείμενο των σχετικών εθνικών διατάξεων. 
Η Επιτροπή κοινοποιεί με τη σειρά της 
στα άλλα κράτη μέλη, σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τα εν λόγω κράτη μέλη, 
περίληψη των εθνικών διατάξεων που 
εφαρμόζονται στην περίπτωση 
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μετακίνησης ζώων προς τα κράτη μέλη 
που επέλεξαν την υποχρεωτική 
ηλεκτρονική αναγνώριση.

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 9α – Τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιμόρφωση Ενημέρωση

Or. fr

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
άτομο αρμόδιο για την αναγνώριση και την 
καταγραφή των ζώων λαμβάνει οδηγίες 
και καθοδήγηση σχετικά με τις σχετικές 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
όλες τις κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει η 
Επιτροπή με βάση τα άρθρα 10 και 10α, 
και ότι είναι διαθέσιμα αντίστοιχα 
προγράμματα επιμόρφωσης. Αυτές οι 
πληροφορίες θα κοινοποιούνται χωρίς 
κόστος για τον παραλήπτη, με κάθε 
τροποποίηση των σχετικών διατάξεων, 
και όσο συχνά είναι αναγκαίο.

Or. fr
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Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. fr

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19 α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο
«Άρθρο 23α

Παρακολούθηση των εξελίξεων
Το αργότερο εντός πέντε ετών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
και, ενδεχομένως, κατάλληλες προτάσεις 
για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και για τις αλλαγές που 
απαιτούνται για να επιτευχθεί ή να 
διατηρηθεί ένα βέλτιστο επίπεδο 
ασφάλειας των τροφίμων.»

Or. fr
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχος της πρότασης κανονισμού:

Η ανά χείρας πρόταση κανονισμού αποσκοπεί να δώσει απάντηση σε τρεις νέες σημαντικές 
προκλήσεις:

1/ συμπερίληψη της αναδυόμενης τεχνολογίας της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των βοοειδών 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000·
2/ απλοποίηση των διατάξεων σχετικά με την επισήμανση του βοείου κρέατος·
3/ επικαιροποίηση των κανόνων όσον αφορά τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην 
Επιτροπή για να ληφθούν υπόψη η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και οι νέες 
διατάξεις σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις.

Πρόκειται εν τέλει για την εξασφάλιση της σαφήνειας και της δυνατότητας εφαρμογής της  
νομοθεσίας σχετικά με την αναγνώριση και την ιχνηλασιμότητα των βοοειδών και επομένως 
την επίτευξη βέλτιστου επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων.

Θέση της εισηγήτριας

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι μία από τις κύριες ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών. Η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει επομένως να τους εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή  
προστασία, μέσω της επικαιροποίησης και της ενίσχυσης των διατάξεων όσο συχνά 
χρειάζεται. Μετά την κρίση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ) η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το 1997 αυστηρούς κανόνες στον τομέα της αναγνώρισης και 
της ιχνηλασιμότητας των βοοειδών. Η εισηγήτρια επικροτεί την παρούσα νομοθετική 
πρόταση της Επιτροπής, διότι αυτή θα ενισχύσει την ασφάλεια του βοείου κρέατος για τους 
καταναλωτές. Προτείνει ωστόσο μερικές συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με καθένα 
από τα τρία τμήματα του παρόντος κειμένου.

1/ Ηλεκτρονική αναγνώριση

Η ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών διασφαλίζει ότι λαμβάνονται πιο αξιόπιστα 
δεδομένα στοιχείο που ενισχύει το σύστημα ιχνηλασιμότητας και ως εκ τούτου την ασφάλεια 
των τροφίμων. Επιταχύνει άλλωστε την καταγραφή των βοοειδών, αυτοματοποιεί ορισμένες 
εργασίες και εξασφαλίζει αποτελεσματικότερη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου. Είναι 
σκόπιμο επομένως να προωθηθεί η ανάπτυξη της αναδυόμενης αυτής τεχνολογίας. Είναι 
απαραίτητη η προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως για να καθιερωθεί η 
ηλεκτρονική αναγνώριση ως επίσημο μέσο αναγνώρισης των βοοειδών. Είναι επίσης 
απαραίτητο να εξασφαλισθεί η εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων για να αποφευχθούν 
πιθανή ανεξέλεγκτη ανάπτυξη αυτής της μεθόδου αναγνώρισης και έλλειψη 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών συσκευών.

Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας που επικρατεί στην κτηνοτροφία βοοειδών στην 
Ευρώπη, η ηλεκτρονική αναγνώριση πρέπει να παραμείνει προαιρετική για τους 
κτηνοτρόφους, εκτός εάν το κράτος μέλος επιλέξει να την επιβάλει στο έδαφός του. Η 
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εισηγήτρια υποστηρίζει πλήρως αυτήν την προσέγγιση που συνίσταται στο να ενθαρρύνει 
τους κτηνοτρόφους να επιλέξουν αυτήν την τεχνολογία και όχι να τους επιβληθεί. Στις 
μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ορισμένους κλάδους του κτηνοτροφικού τομέα που 
διαβλέπουν περισσότερες δυνατές εφαρμογές στην ηλεκτρονική αναγνώριση από ό,τι άλλοι 
κλάδοι, είναι σκόπιμο να δοθεί το περιθώριο να επιλέξουν πιο γρήγορα από τους άλλους να 
εφαρμόσουν αυτή τη νέα μέθοδο. Πράγματι, μέσω του παρόντος κανονισμού, διευρύνοντας 
την αγορά ηλεκτρονικών συσκευών, η εισηγήτρια ελπίζει ότι θα πέσουν οι τιμές και θα 
γενικευθεί κάποια στιγμή αυτή η μέθοδος αναγνώρισης, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις 
σε όλο τον κόσμο.

Πέραν των προτάσεων της Επιτροπής, η εισηγήτρια ζητεί η ενημέρωση των φορέων του 
συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων να διενεργείται αφενός «χωρίς κόστος 
για τον παραλήπτη» για να προστατεύονται οι μικρές εκμεταλλεύσεις και άλλοι παράγοντες 
του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής και αφετέρου να ανανεώνεται «όσο συχνά 
είναι αναγκαίο» για να λαμβάνονται υπόψη οι προσαρμογές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1760/2000 και οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές πράξεις που θα 
εγκρίνονται βάσει αυτού του κανονισμού. Επιπροσθέτως, για να μην παρεμποδίζεται το 
εμπόριο εντός της εσωτερικής αγοράς, η εισηγήτρια θεωρεί απαραίτητο να ενημερώσει η 
Επιτροπή τα κράτη μέλη για τις συσκευές που είναι αποδεκτές στην επικράτεια των κρατών 
μελών τα οποία επέλεξαν την υποχρεωτική ηλεκτρονική αναγνώριση.

2/ Απλοποίηση της επισήμανσης

Η εισηγήτρια επικροτεί τη βούληση της Επιτροπής να απλοποιήσει την επισήμανση του 
βοείου κρέατος καταργώντας τις διατάξεις σχετικά με την προαιρετική επισήμανση.
Πράγματι αυτές οι διατάξεις αντιπροσωπεύουν σημαντική διοικητική επιβάρυνση που δεν 
αντισταθμίζεται από επαρκώς σημαντικά πλεονεκτήματα. Η εισηγήτρια πιστεύει ωστόσο ότι 
αυτές οι πτυχές της επισήμανσης του βοείου κρέατος καλύπτονται από την οριζόντια 
νομοθεσία και δεν πρέπει επομένως να αποτελούν αντικείμενο ανάθεσης αρμοδιότητας στην 
Επιτροπή. Ο νομοθέτης πρέπει να αναλάβει ο ίδιος πλήρως τον ρόλο του ως συντάκτης της 
νομοθεσίας.

3/ επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή

Η εισηγήτρια συμφωνεί να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία για να εγκρίνει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Υπενθυμίζει ωστόσο ότι η εξουσιοδότηση μπορεί 
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο και ότι οι 
νομοθέτες πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για την προετοιμασία των πράξεων που 
βασίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000. Ζητεί τέλος από την Επιτροπή να 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση, το αργότερο εντός πέντε 
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και, ενδεχομένως, κατάλληλες 
προτάσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για τις αλλαγές που απαιτούνται 
για να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί ένα βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων.


