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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών
Ο συντάκτης γνωµοδότησης επιδοκιµάζει την πρόταση της Επιτροπής να καθιερωθεί η
ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών σε προαιρετική βάση. Καθώς η τεχνολογία στον
τοµέα αυτό εξελίσσεται και διαδίδεται όλο και περισσότερο η χρήση της, κρίνεται αναγκαίο
να προσαρµοσθεί η νοµοθεσία προκειµένου να χαρακτηρισθεί επίσηµο µέσο η ηλεκτρονική
αναγνώριση των βοοειδών.
Από την τεχνολογία αυτή θα επωφεληθούν σηµαντικά εκείνοι που επιθυµούν να την
χρησιµοποιήσουν, και συγκεκριµένα στον τοµέα της ιχνηλασιµότητας και της διαχείρισης
αγέλης. Καθώς διαδίδεται η χρήση της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των βοοειδών, είναι
σηµαντικό να εναρµονισθούν τα τεχνικά πρότυπα ανά την ΕΕ προκειµένου να
µεγιστοποιηθούν τα οφέλη της τεχνολογίας.
Ο συντάκτης γνωµοδότησης υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την πρόταση της Επιτροπής να
παραµείνει η εν λόγω αναγνώριση προαιρετική, ενώ θα παρέχεται στα κράτη µέλη η
δυνατότητα να την καθιερώσουν ως υποχρεωτική στην επικράτειά τους. Με την προσέγγιση
αυτή εξασφαλίζεται ότι οι µικρές επιχειρήσεις που ενδέχεται να µην επωφεληθούν από το
σύστηµα αυτό δεν θα υποχρεωθούν να το καθιερώσουν, µε αποτέλεσµα να αποφευχθούν
άδικες οικονοµικές και διοικητικές επιβαρύνσεις.
∆ιαγραφή των διατάξεων περί προαιρετικής επισήµανσης
Ο συντάκτης γνωµοδότησης υποστηρίζει την πρόταση να διαγραφούν οι διατάξεις περί
προαιρετικής επισήµανσης µε το σκεφτικό ότι το σύστηµα αυτό δηµιουργεί περιττές
γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις χωρίς να αποφέρει κάποια σηµαντικά
οφέλη στον καταναλωτή. Παρά ταύτα, αναγνωρίζεται ότι η ασφάλεια των τροφίµων και η
ιχνηλασιµότητα είναι άκρως σηµαντικά θέµατα για το ευρύ κοινό. Σχετικά µε το θέµα αυτό,
επισηµαίνεται ότι αρκεί η οριζόντια νοµοθεσία στους τοµείς αυτούς.
Αρµοδιότητες της Επιτροπής
Ο συντάκτης γνωµοδότησης επιµένει πως πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις για τον λεπτοµερή ορισµό των κυρώσεων για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης προς
τους ορισθέντες κανόνες.
Το άρθρο 22 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1760/2000 παραπέµπει σε κυρώσεις που ενδέχεται
να προβλέπουν τον περιορισµό των κινήσεων των ζώων. Η πρόταση της Επιτροπής προσθέτει
ότι οι διαδικασίες και οι όροι εφαρµογής των κυρώσεων αυτών πρέπει να ορισθούν µε
εκτελεστικές πράξεις. Σύµφωνα µε τη θέση του Κοινοβουλίου όπως αυτή αναφέρεται στην
ευθυγράµµιση προς την εφαρµογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο συντάκτης γνωµοδότησης
φρονεί πως οι κυρώσεις αυτές πρέπει να περιγράφονται µέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος,
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∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να
ενσωµατώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η ιχνηλασιµότητα του βοείου κρέατος
στην πηγή µέσω της αναγνώρισης και της
καταγραφής είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την επισήµανση της καταγωγής σε όλη
την τροφική αλυσίδα για την εξασφάλιση
της προστασίας του καταναλωτή και της
δηµόσιας υγείας.

(4) Η ιχνηλασιµότητα του βοείου κρέατος
στην πηγή µέσω της αναγνώρισης και της
καταγραφής είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την επισήµανση της καταγωγής σε όλη
την τροφική αλυσίδα. Τα µέτρα αυτά
εξασφαλίζουν την προστασία του
καταναλωτή και της δηµόσιας υγείας και
προάγουν την εµπιστοσύνη του
καταναλωτή.
Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

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

(7) Μολονότι τα συστήµατα ηλεκτρονικής
αναγνώρισης που βασίζονται σε
ραδιοσυχνική αναγνώριση έχουν βελτιωθεί
σηµαντικά τα τελευταία δέκα έτη, η πείρα
από την εφαρµογή υποχρεωτικής
ηλεκτρονικής αναγνώρισης στα µικρά
µηρυκαστικά καταδεικνύει ότι λόγω
ελαττωµατικής τεχνολογίας και
πρακτικών δυσχερειών συνήθως είναι
αδύνατον να υπάρξει ακρίβεια 100%.
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το κόστος εξοπλισµού.
Or. en

Τροπολογία 3
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) Η καθιέρωση υποχρεωτικής
ηλεκτρονικής αναγνώρισης των βοοειδών
σε ολόκληρη την Ένωση θα µπορούσε να
έχει αρνητικές από οικονοµική άποψη
συνέπειες για ορισµένους επιχειρηµατίες.
Συνεπώς, είναι σκόπιµο να θεσπιστεί
προαιρετικό καθεστώς για την εισαγωγή
της EID. Με ένα προαιρετικό καθεστώς η
ηλεκτρονική αναγνώριση θα µπορεί να
επιλέγεται µόνο από τους επιχειρηµατίες
εκείνους που ενδέχεται να αντλήσουν
άµεσα και σηµαντικά οικονοµικά οφέλη.
Or. en

Τροπολογία 4
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

(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
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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.

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. Πέραν των
όσων απαιτούνται από τα άρθρα 13 και
15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
σχετικά µε την υποχρεωτική επισήµανση
για το βόειο κρέας, θα εφαρµόζεται η
ισχύουσα οριζόντια νοµοθεσία στην οποία
περιλαµβάνεται ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ.
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
20111 σχετικά µε την παροχή
πληροφοριών για τα τρόφιµα στους
καταναλωτές.
_________________
1 ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18
Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 1 – εδάφιο 4
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 4(α) - παράγραφος 1 - σηµείο β)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(β) τις 60 ηµέρες από το δεύτερο µέσο
αναγνώρισης, για λόγους που έχουν σχέση
µε τη σωµατική ανάπτυξη των ζώων.

(β) τις 60 ηµέρες από το δεύτερο µέσο
αναγνώρισης.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 1 – εδάφιο 4
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 4 (α) – παράγραφος 2 υποπαράγραφος 1 β (νέα)
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
Η πρώτη υποπαράγραφος δεν ισχύει για
τα ζώα που έχουν γεννηθεί πριν από την
1η Ιανουαρίου 1998 και δεν προορίζονται
για το εµπόριο εντός της Ένωσης.
Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 1 – εδάφιο 4
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
΄Αρθρο 4 (β) — παράγραφος 2 — υποπαράγραφος 2
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τις 20
ηµέρες ύστερα από τους κτηνιατρικούς
ελέγχους που αναφέρονται στην
παράγραφο 1. Σε κάθε περίπτωση, τα µέσα
αναγνώρισης τοποθετούνται στα ζώα πριν
να εγκαταλείψουν την εκµετάλλευση
προορισµού.

Η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τις 20
ηµέρες ύστερα από τους κτηνιατρικούς
ελέγχους που αναφέρονται στην
παράγραφο 1. Για λόγους που έχουν σχέση
µε τη σωµατική ανάπτυξη των ζώων, η
περίοδος αυτή µπορεί να παραταθεί έως
κατά 60 ηµέρες για το δεύτερο µέσο
αναγνώρισης. Σε κάθε περίπτωση, τα µέσα
αναγνώρισης τοποθετούνται στα ζώα πριν
να εγκαταλείψουν την εκµετάλλευση
προορισµού.
Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 1 – εδάφιο 4
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 4 (γ) — παράγραφος 2 — υποπαράγραφος 2
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η µέγιστη περίοδος που αναφέρεται στο
στοιχείο β) δεν υπερβαίνει τις 20 ηµέρες
PA\893810EL.doc

Η µέγιστη περίοδος που αναφέρεται στο
στοιχείο β) δεν υπερβαίνει τις 20 ηµέρες
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από την ηµεροµηνία άφιξης των ζώων
στην εκµετάλλευση προορισµού. Σε κάθε
περίπτωση, τα µέσα αναγνώρισης
τοποθετούνται στα ζώα πριν να
εγκαταλείψουν την εκµετάλλευση
προορισµού.

από την ηµεροµηνία άφιξης των ζώων
στην εκµετάλλευση προορισµού. Για
λόγους που έχουν σχέση µε τη σωµατική
ανάπτυξη των ζώων, η περίοδος αυτή
µπορεί να παραταθεί έως κατά 60 ηµέρες
για το δεύτερο µέσο αναγνώρισης. Σε
κάθε περίπτωση, τα µέσα αναγνώρισης
τοποθετούνται στα ζώα πριν να
εγκαταλείψουν την εκµετάλλευση
προορισµού.
Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 1 – σηµείο 17 – στοιχείο α
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Η Επιτροπή καθορίζει, µέσω
εκτελεστικών πράξεων, τους αναγκαίους
κανόνες, συµπεριλαµβανοµένων των
µεταβατικών µέτρων για τη θέσπισή τους,
που αφορούν τις διαδικασίες και τους
όρους για την εφαρµογή των κυρώσεων
που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.»

«Η Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να
εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις
σύµφωνα µε το άρθρο 22β σχετικά µε
τους αναγκαίους κανόνες,
συµπεριλαµβανοµένων των µεταβατικών
µέτρων για τη θέσπισή τους, που αφορούν
τις διαδικασίες και τους όρους για την
εφαρµογή των κυρώσεων που αναφέρονται
στο δεύτερο εδάφιο.»
Or. en
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