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κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

Έκθεση 

Sophie Auconie A7-0199/2012 

Ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Τροπολογία 1 

Πρόταση κανονισµού 

Τίτλος  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1760/2000 όσον αφορά την ηλεκτρονική 

αναγνώριση των βοοειδών και τη διαγραφή 

των διατάξεων σχετικά µε την 
προαιρετική επισήµανση του βοείου 
κρέατος 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1760/2000 όσον αφορά την ηλεκτρονική 

αναγνώριση των βοοειδών και τη διαγραφή 

των διατάξεων σχετικά µε το σύστηµα 
προαιρετικής επισήµανσης του βοείου 
κρέατος 

Αιτιολόγηση 

Έστω και αν καλό θα ήταν να καταργηθεί το «σύστηµα» προαιρετικής επισήµανσης (µε συγγραφή 

υποχρεώσεων, κυρώσεις κ.λπ.), το σύστηµα αυτό υπάρχει. Πρέπει από τούδε να προσδιοριστούν 

οι γενικοί κανόνες προκειµένου να οριοθετηθεί και να προστατεύονται οι καταναλωτές 

(αντικειµενικές, επαληθεύσιµες από τις αρµόδιες αρχές και κατανοητές για τον καταναλωτή 

αναφορές). Οι γενικοί αυτοί κανόνες συµπληρώνουν την οριζόντια νοµοθεσία σχετικά µε την 

επισήµανση. 
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Τροπολογία  2 

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. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(5) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 
και, ειδικότερα, η αναγνώριση των 

βοοειδών και η προαιρετική επισήµανση 
του βοείου κρέατος αναφέρονται ως 
«υποχρεώσεις πληροφόρησης µε ειδική 

σηµασία από την άποψη του φόρτου που 

επιβάλλεται στις επιχειρήσεις» στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

σχετικά µε ένα «Πρόγραµµα δράσης για τη 
µείωση του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ». 

(5) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 
και, ειδικότερα, η αναγνώριση των 

βοοειδών και το σύστηµα προαιρετικής 
επισήµανσης του βοείου κρέατος 

αναφέρονται ως «υποχρεώσεις 
πληροφόρησης µε ειδική σηµασία από την 

άποψη του φόρτου που επιβάλλεται στις 

επιχειρήσεις» στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε ένα 
«Πρόγραµµα δράσης για τη µείωση του 

διοικητικού φόρτου στην ΕΕ» . 

Αιτιολόγηση 

Έστω και αν καλό θα ήταν να καταργηθεί το «σύστηµα» προαιρετικής επισήµανσης (µε συγγραφή 

υποχρεώσεων, κυρώσεις κ.λπ.), το σύστηµα αυτό υπάρχει. Πρέπει από τούδε να προσδιοριστούν 

οι γενικοί κανόνες προκειµένου να οριοθετηθεί και να προστατεύονται οι καταναλωτές 

(αντικειµενικές, επαληθεύσιµες από τις αρµόδιες αρχές και κατανοητές για τον καταναλωτή 

αναφορές). Οι γενικοί αυτοί κανόνες συµπληρώνουν την οριζόντια νοµοθεσία σχετικά µε την 

επισήµανση. 

 

Τροπολογία  4 
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Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(6) Η χρήση συστηµάτων ηλεκτρονικής 

αναγνώρισης θα συνέβαλλε ενδεχοµένως 

στην ορθολογική οργάνωση των 

διαδικασιών ιχνηλασιµότητας µέσω 

αυτόµατης και ακριβέστερης ανάγνωσης 

και καταγραφής στο µητρώο των 

εκµεταλλεύσεων. Επίσης, θα καθιστούσε 

δυνατή την αυτόµατη αναφορά των 

κινήσεων των ζώων στην ηλεκτρονική 

βάση δεδοµένων και, συνεπώς, θα 

βελτίωνε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και 

την ακρίβεια του συστήµατος. 

(6) Η χρήση συστηµάτων ηλεκτρονικής 

αναγνώρισης θα συνέβαλλε ενδεχοµένως 

στην ορθολογική οργάνωση των 

διαδικασιών ιχνηλασιµότητας µέσω 

αυτόµατης και ακριβέστερης ανάγνωσης 

και καταγραφής στο µητρώο των 

εκµεταλλεύσεων. Επίσης, θα καθιστούσε 

δυνατή την αυτόµατη αναφορά των 

κινήσεων των ζώων στην ηλεκτρονική 

βάση δεδοµένων και, συνεπώς, θα 

βελτίωνε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και 

την ακρίβεια του συστήµατος. Παράλληλα, 
θα βελτίωνε τη διαχείριση των άµεσων 
πληρωµών που καταβάλλονται στους 
κτηνοτρόφους ανά κεφαλή ζώου µέσω 
καλύτερων ελέγχων και µείωσης του 
κινδύνου σφαλµάτων στις πληρωµές. 

 

Τροπολογία  5 

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 το κόστος 

εξοπλισµού. 

(7) Τα συστήµατα ηλεκτρονικής 

αναγνώρισης που βασίζονται σε 

ραδιοσυχνική αναγνώριση έχουν βελτιωθεί 

σηµαντικά τα τελευταία 10 έτη, παρόλο 
που είναι ακόµη αναγκαία η εφαρµογή 
των προτύπων του ∆ιεθνή Οργανισµού 
Τυποποίησης (ISO) και πρέπει να 
δοκιµαστούν στα βοοειδή. 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, 

γεγονός που συνεπάγεται βελτίωση των 
βάσεων δεδοµένων και ενίσχυση της 
δυνατότητας έγκαιρης αντίδρασης σε 
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περίπτωση έξαρσης ασθενειών, 
εξοικονοµώντας κόστος εργασίας, 

αυξάνοντας όµως ταυτόχρονα το κόστος 

εξοπλισµού. Σε περίπτωση που η 
ηλεκτρονική αναγνώριση παρουσιάσει 
σφάλµατα, δεν επιβάλλονται πρόστιµα 
στους κτηνοτρόφους λόγω της τεχνικής 
βλάβης. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(9) ∆εδοµένης της τεχνολογικής προόδου 

όσον αφορά την EID, ορισµένα κράτη 

µέλη αποφάσισαν να αρχίσουν την 

εφαρµογή της EID για τα βοοειδή σε 

προαιρετική βάση. Οι πρωτοβουλίες αυτές 

ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια την 

ανάπτυξη διαφορετικών συστηµάτων σε 

επιµέρους κράτη µέλη ή από 

ενδιαφερόµενα µέρη. Αυτή η ανάπτυξη θα 

εµπόδιζε τη µεταγενέστερη εναρµόνιση 

των τεχνικών προτύπων εντός της Ένωσης. 

(9) ∆εδοµένης της τεχνολογικής προόδου 

όσον αφορά την EID, ορισµένα κράτη 

µέλη αποφάσισαν να αρχίσουν την 

εφαρµογή της EID για τα βοοειδή σε 

προαιρετική βάση. Οι πρωτοβουλίες αυτές 

ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια την 

ανάπτυξη διαφορετικών συστηµάτων σε 

επιµέρους κράτη µέλη ή από 

ενδιαφερόµενα µέρη. Αυτή η ανάπτυξη θα 

εµπόδιζε τη µεταγενέστερη εναρµόνιση 

των τεχνικών προτύπων εντός της Ένωσης. 
Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα συστήµατα 
που καθιερώνονται στα κράτη µέλη είναι 
διαλειτουργικά και συνεπή µε τα πρότυπα 
ISO. 

 

Τροπολογία  7 

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 

(16) Αν γίνει υποχρεωτική η EID σε 
ολόκληρη την Ένωση, ενδέχεται να 

υπάρχουν αρνητικές οικονοµικές 

επιδράσεις για ορισµένους επιχειρηµατίες. 
Πέραν αυτού, σηµαντικά πρακτικά 
προβλήµατα εξακολουθούν να 
παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική 
λειτουργία του συστήµατος EID, ιδίως 
όσον αφορά την ακρίβεια της 
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να έχουν άµεσες οικονοµικές ωφέλειες.  τεχνολογίας. 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%. Συνεπώς, είναι σκόπιµο 
να θεσπιστεί προαιρετικό καθεστώς. Ένα 
τέτοιο καθεστώς θα δηµιουργούσε τη 
δυνατότητα να επιλέγεται η EID µόνον 
από κτηνοτρόφους που ενδέχεται να έχουν 
ταχείες οικονοµικές ωφέλειες. 

 

Τροπολογία 8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(17) Τα κράτη µέλη έχουν πολύ 
διαφορετικά συστήµατα κτηνοτροφίας, 

γεωργικές πρακτικές και οργανώσεις του 

τοµέα. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη µέλη να κάνουν υποχρεωτική 

την EID στο έδαφός τους, µόνον όταν το 

θεωρούν κατάλληλο, κατόπιν εξέτασης 

όλων αυτών των παραγόντων. 

(17) Τα κράτη µέλη έχουν πολύ 
διαφορετικά συστήµατα κτηνοτροφίας, 

γεωργικές πρακτικές και οργανώσεις του 

τοµέα. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη µέλη να κάνουν υποχρεωτική 

την EID στο έδαφός τους, µόνον όταν το 

θεωρούν κατάλληλο, κατόπιν εξέτασης 

όλων αυτών των παραγόντων καθώς και 
τυχόν αρνητικών επιπτώσεων σε µικρούς 
κτηνοτρόφους και µετά από 
διαβουλεύσεις µε τις αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις του κλάδου των βοοειδών.  

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(18) Τα ζώα που εισέρχονται στην Ένωση 

από τρίτες χώρες θα πρέπει να υπόκεινται 

στις ίδιες απαιτήσεις αναγνώρισης που 

εφαρµόζονται στα ζώα που γεννήθηκαν 

στην Ένωση. 

(18) Τα ζώα και το κρέας που εισέρχονται 
στην Ένωση από τρίτες χώρες θα πρέπει να 

υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις 

αναγνώρισης και ιχνηλασιµότητας που 
εφαρµόζονται στα ζώα που γεννήθηκαν 

στην Ένωση. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(19) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

προβλέπει ότι η αρµόδια αρχή οφείλει να 

εκδώσει διαβατήριο για κάθε ζώο το οποίο 

πρέπει να ταυτοποιηθεί σύµφωνα µε τον εν 

λόγω κανονισµό. Αυτό προκαλεί 

σηµαντικό διοικητικό φόρτο για τα κράτη 

µέλη. Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων 

που δηµιουργήθηκαν από τα κράτη µέλη 

εξασφαλίζουν επαρκώς την 

ιχνηλασιµότητα των εγχώριων 

µετακινήσεων των βοοειδών. Συνεπώς, 

διαβατήρια πρέπει να εκδίδονται µόνο για 

ζώα που προορίζονται για εµπόριο εντός 

της Ένωσης. Όταν λειτουργήσει η 

ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των εθνικών 

ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων, η 

απαίτηση για την έκδοση τέτοιων 

διαβατηρίων δεν θα ισχύει πλέον για ζώα 

που προορίζονται για το εµπόριο εντός της 

Ένωσης. 

(19) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

προβλέπει ότι η αρµόδια αρχή οφείλει να 

εκδώσει διαβατήριο για κάθε ζώο το οποίο 

πρέπει να ταυτοποιηθεί σύµφωνα µε τον εν 

λόγω κανονισµό. Αυτό προκαλεί 

σηµαντικό διοικητικό φόρτο για τα κράτη 

µέλη. Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων 

που δηµιουργήθηκαν από τα κράτη µέλη 

πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκώς την 
ιχνηλασιµότητα των εγχώριων 

µετακινήσεων των βοοειδών. Συνεπώς, 

διαβατήρια πρέπει να εκδίδονται µόνο για 

ζώα που προορίζονται για εµπόριο εντός 

της Ένωσης. Όταν λειτουργήσει η 

ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των εθνικών 

ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων, η 

απαίτηση για την έκδοση τέτοιων 

διαβατηρίων δεν θα ισχύει πλέον για ζώα 

που προορίζονται για το εµπόριο εντός της 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (19α) Μέχρι τώρα δεν υπάρχει 
συγκεκριµένη νοµοθεσία για την 
κλωνοποίηση. Ωστόσο, οι δηµοσκοπήσεις 
δείχνουν ότι το ζήτηµα ενδιαφέρει πολύ 
την ευρωπαϊκή κοινή γνώµη. Είναι 
σκόπιµο, εποµένως, να διασφαλίζεται ότι 
το βόειο κρέας που προέρχεται από 
κλωνοποιηµένα ζώα ή απογόνους τους 
φέρει σχετική επισήµανση.  

 

Τροπολογία  12 
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Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(20) Στο τµήµα II του τίτλου II του 

κανονισµού (ΕΚ) 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 (ΕΚ) 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. Λαµβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις στον τοµέα του βοείου κρέατος 
µετά την έγκριση του εν λόγω 
κανονισµού, είναι απαραίτητο να 
αναθεωρηθεί το σύστηµα επισήµανσης 
του βοείου κρέατος. Από τη στιγµή που 
το σύστηµα προαιρετικής επισήµανσης 
του βοείου κρέατος δεν είναι ούτε 
αποτελεσµατικό ούτε χρήσιµο, θα πρέπει 
να διαγραφεί, χωρίς να διακυβεύεται το 
δικαίωµα των επιχειρηµατιών να 
ενηµερώνουν τους καταναλωτές µέσω 
της προαιρετικής επισήµανσης. Συνεπώς, 
όπως για κάθε άλλο είδος κρέατος, οι 
πληροφορίες που υπερβαίνουν την 
υποχρεωτική επισήµανση, τούτο σηµαίνει 
στη συγκεκριµένη περίπτωση όσα 
απαιτούνται από τα άρθρα 13 και 15 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, και 
είναι εξαιρετικά σηµαντικές για τους 
καταναλωτές και τους κτηνοτρόφους, για 
παράδειγµα πληροφορίες σχετικά µε τη 
φυλή, τις ζωοτροφές και την εκτροφή, θα 
πρέπει να τηρούν την ισχύουσα οριζόντια 
νοµοθεσία, στην οποία περιλαµβάνεται ο 
κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 
σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιµα στους καταναλωτές1. Πέραν 
αυτού, η διαγραφή αντισταθµίζεται 
επίσης µε τον προσδιορισµό, στον 
παρόντα κανονισµό, γενικών κανόνων 
που θα εξασφαλίζουν την προστασία του 
καταναλωτή. 

 _____________ 

 
1 ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ. 18. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(20) Στο τµήµα II του τίτλου II του 
κανονισµού (ΕΚ) 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 (ΕΚ) 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. Οι προδιαγραφές 
επισήµανσης που υπερβαίνουν την 
υποχρεωτική επισήµανση, για 
παράδειγµα σχετικά µε τη φυλή, τις 
ζωοτροφές και την εκτροφή, είναι άκρως 
σηµαντικές για τους καταναλωτές και για 
τους κτηνοτρόφους που χρησιµοποιούν 
την επισήµανση για την εµπορία των 
προϊόντων τους. Το εν λόγω τµήµα πρέπει, 
συνεπώς, να διατηρηθεί για να 
διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες είναι 
ακριβείς και αξιόπιστες. 

Αιτιολόγηση 

Η βέλτιστη εµπορία των προϊόντων τους είναι πολύ σηµαντική για τους κτηνοτρόφους. Η έγκριση 

από την αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι συγκεκριµένες πληροφορίες που αναγράφονται στις 

ετικέτες είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Χωρίς την έγκριση αυτή, οι καταναλωτές δεν µπορούν να 

εµπιστεύονται την επισήµανση του προϊόντος. Εποµένως, θα πρέπει να διατηρηθεί το προαιρετικό 

σύστηµα επισήµανσης. 

 

Τροπολογία  14 

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 

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι θα 

εφαρµόζεται σωστά η λειτουργία των 

αναγκαίων κανόνων αναγνώρισης, 

καταγραφής και ιχνηλασιµότητας των 

βοοειδών και του βοείου κρέατος, θα 
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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 

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 (ΕΚ) 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 και τις διοικητικές 

κυρώσεις που πρέπει να εφαρµόζονται από 

τα κράτη µέλη σε περιπτώσεις µη 

συµµόρφωσης µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1760/2000. Είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό να διεξάγει η Επιτροπή 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 

εµπειρογνωµόνων, κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 

Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και 

κατάρτιση αυτών των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την 

ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 

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 

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 (ΕΚ) αριθ. 

1760/2000, τους ορισµούς για τον κιµά 

βοείου κρέατος, το µέγιστο µέγεθος και τη 

σύνθεση ορισµένων οµάδων ζώων, τις 

διαδικασίες έγκρισης σχετικά µε τις 

συνθήκες επισήµανσης στις συσκευασίες 

τεµαχισµένου κρέατος και τις διοικητικές 

κυρώσεις που πρέπει να εφαρµόζονται από 

τα κράτη µέλη σε περιπτώσεις µη 

συµµόρφωσης µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1760/2000. Είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό να διεξάγει η Επιτροπή 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 

εµπειρογνωµόνων, κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 

Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και 

κατάρτιση αυτών των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την 

ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 

διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο. 
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διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(23) Προκειµένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

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 εκµετάλλευση, τους 
κανόνες σχετικά µε τις διαδικασίες για την 
εφαρµογή των κυρώσεων που 

επιβάλλονται από τα κράτη µέλη στους 

κατόχους εκµεταλλεύσεων σύµφωνα µε 

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και 
τις διορθωτικές ενέργειες πρέπει να 

αναληφθούν από τα κράτη µέλη για να 

εξασφαλιστεί κατάλληλη συµµόρφωση µε 

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το 

δικαιολογούν επιτόπιοι έλεγχοι, πρέπει να 

ανατεθούν εκτελεστικές αρµοδιότητες 

στην Επιτροπή. Οι αρµοδιότητες αυτές 
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. 

(23) Προκειµένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή 

του κανονισµού  (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 
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 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 (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και 
τις διορθωτικές ενέργειες πρέπει να 

αναληφθούν από τα κράτη µέλη για να 

εξασφαλιστεί κατάλληλη συµµόρφωση µε 

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το 

δικαιολογούν επιτόπιοι έλεγχοι 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 αρµοδιότητες αυτές 
πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον 
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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. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (23α) Η εκτέλεση του παρόντος 
κανονισµού θα πρέπει να 
παρακολουθείται. Συνεπώς, το αργότερο 
εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση 
που θα εξετάζει τόσο την εκτέλεση του 
παρόντος κανονισµού όσο και την 
τεχνική και οικονοµική σκοπιµότητα της 
καθιέρωσης της υποχρεωτικής 
ηλεκτρονικής αναγνώρισης σε ολόκληρη 
την Ένωση. Εάν η έκθεση αυτή 
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η 
ηλεκτρονική αναγνώριση θα πρέπει να 
καταστεί υποχρεωτική, θα πρέπει, 
ενδεχοµένως, να συνοδευτεί από τη 
δέουσα νοµοθετική πρόταση. Η 
νοµοθετική πράξη αυτή θα άρει τους 
κινδύνους στρέβλωσης του ανταγωνισµού 
εντός της εσωτερικής αγοράς. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 2 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (1α) Στο άρθρο 2 προστίθεται ο 
ακόλουθος ορισµός: 

 «κλωνοποιηµένα ζώα: τα ζώα που 
παράγονται µε µέθοδο ασεξουαλικής, 
τεχνητής αναπαραγωγής µε σκοπό την 
παραγωγή ενός γενετικώς πανοµοιότυπου 
ή σχεδόν πανοµοιότυπου αντιγράφου ενός 
µεµονωµένου ζώου,» 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 β (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 1β) Στο άρθρο 2 προστίθεται ο 
ακόλουθος ορισµός: 

 «απόγονοι κλωνοποιηµένων ζώων: τα 
ζώα που παράγονται µε σεξουαλική 
αναπαραγωγή, σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες τουλάχιστον ένας από τους γονείς 
είναι κλωνοποιηµένο ζώο,» 

 

Τροπολογία 19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

1. Όλα τα ζώα σε µια εκµετάλλευση 

ταυτοποιούνται από δύο τουλάχιστον 

ατοµικά µέσα αναγνώρισης που έχουν 

εγκριθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 10α 

και εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή.  

1. Όλα τα ζώα σε µια εκµετάλλευση 

ταυτοποιούνται από δύο τουλάχιστον 

ατοµικά µέσα αναγνώρισης που έχουν 

εγκριθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 10α 

και εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή. Η 
Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι συσκευές 
αναγνώρισης που χρησιµοποιούνται στην 
Ένωση είναι διαλειτουργικές και συνεπείς 
µε τα πρότυπα ISO. 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Τα µέσα αναγνώρισης παρέχονται στην 

εκµετάλλευση, διανέµονται και 

τοποθετούνται στα ζώα κατά τρόπον που 

καθορίζεται από την αρµόδια αρχή. 

Τα µέσα αναγνώρισης παρέχονται στην 

εκµετάλλευση, διανέµονται και 

τοποθετούνται στα ζώα κατά τρόπον που 

καθορίζεται από την αρµόδια αρχή. Τούτο 
δεν ισχύει για ζώα που έχουν γεννηθεί 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998 και δεν 
προορίζονται για εµπόριο εντός της 
Ένωσης. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Όλα τα µέσα αναγνώρισης που 

τοποθετούνται σε ένα ζώο φέρουν τον ίδιο 

αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης, βάσει 

του οποίου µπορεί να ταυτοποιηθεί κάθε 

ζώο ατοµικά µαζί µε την εκµετάλλευση 

στην οποία γεννήθηκε. 

Όλα τα µέσα αναγνώρισης που 

τοποθετούνται σε ένα ζώο φέρουν τον ίδιο 

αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης, βάσει 

του οποίου µπορεί να ταυτοποιηθεί κάθε 

ζώο ατοµικά µαζί µε την εκµετάλλευση 

στην οποία γεννήθηκε. Κατ’ εξαίρεση, σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι 
δυνατό να φέρουν τα δύο ατοµικά µέσα 
αναγνώρισης τον ίδιο αποκλειστικό 
κωδικό αναγνώρισης, η αρµόδια αρχή 
µπορεί να επιτρέπει, υπό την εποπτεία 
της, να φέρει το δεύτερο µέσο 
αναγνώρισης διαφορετικό κωδικό εφόσον 
εξασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιµότητα 
και είναι δυνατή η ατοµική αναγνώριση 
του ζώου καθώς και της εκµετάλλευσης 
στην οποία γεννήθηκε. 
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Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο  

 

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 
µετακίνησης ζώων προς τα κράτη µέλη 
που επέλεξαν την υποχρεωτική 
ηλεκτρονική αναγνώριση και τις 
δηµοσιοποιεί.  

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 4 α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

β) τις 60 ηµέρες από το δεύτερο µέσο 

αναγνώρισης.  

β) τις 60 ηµέρες από το δεύτερο µέσο 

αναγνώρισης, για λόγους που έχουν σχέση 
µε τη σωµατική ανάπτυξη των ζώων.  

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 4 α – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Κανένα ζώο δεν µπορεί να εγκαταλείψει 

την εκµετάλλευση στην οποία γεννήθηκε 

πριν από την τοποθέτηση των δύο µέσων 

αναγνώρισης. 

Κανένα ζώο δεν µπορεί να εγκαταλείψει 

την εκµετάλλευση στην οποία γεννήθηκε 

πριν από την τοποθέτηση των δύο µέσων 

αναγνώρισης εκτός από την περίπτωση 
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ανωτέρας βίας. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για ζώα που 
έχουν γεννηθεί πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1998 και δεν προορίζονται για 
εµπόριο εντός της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4  

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 4 β – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο   

 

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. Κατ’ εξαίρεση, για λόγους 
που σχετίζονται µε τη σωµατική 
ανάπτυξη των ζώων, η εν λόγω περίοδος 
µπορεί να παραταθεί κατά έως και 60 
ηµέρες για το δεύτερο µέσο αναγνώρισης. 
Σε κάθε περίπτωση, τα µέσα αναγνώρισης 

τοποθετούνται στα ζώα πριν να 

εγκαταλείψουν την εκµετάλλευση 

προορισµού.  

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 4 γ – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Η µέγιστη περίοδος που αναφέρεται στο 

στοιχείο β) δεν υπερβαίνει τις 20 ηµέρες 

από την ηµεροµηνία άφιξης των ζώων 

στην εκµετάλλευση προορισµού. Σε κάθε 
περίπτωση, τα µέσα αναγνώρισης 

τοποθετούνται στα ζώα πριν να 

εγκαταλείψουν την εκµετάλλευση 

προορισµού.  

Η µέγιστη περίοδος που αναφέρεται στο 

στοιχείο β) δεν υπερβαίνει τις 20 ηµέρες 

από την ηµεροµηνία άφιξης των ζώων 

στην εκµετάλλευση προορισµού. Κατ’ 
εξαίρεση, για λόγους που σχετίζονται µε 
τη σωµατική ανάπτυξη των ζώων, η εν 
λόγω περίοδος µπορεί να παραταθεί κατά 
έως και 60 ηµέρες για το δεύτερο µέσο 
αναγνώρισης. Σε κάθε περίπτωση, τα µέσα 
αναγνώρισης τοποθετούνται στα ζώα πριν 

να εγκαταλείψουν την εκµετάλλευση 

προορισµού.  

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4  

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 4 γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 Παρά τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου 
του άρθρου 4 παράγραφος 1, σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι 
δυνατό να φέρει το ζώο ηλεκτρονική 
συσκευή αναγνώρισης µε τον ίδιο 
αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης, η 
αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέπει, υπό 
την εποπτεία της, να φέρει το δεύτερο 
µέσο αναγνώρισης διαφορετικό κωδικό 
εφόσον εξασφαλίζεται πλήρης 
ιχνηλασιµότητα και είναι δυνατή η 
ατοµική αναγνώριση του ζώου καθώς και 
της εκµετάλλευσης στην οποία 
γεννήθηκε. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 4 δ  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Τα µέσα αναγνώρισης δεν επιτρέπεται να 
αφαιρούνται ή να αντικαθίστανται χωρίς 

την άδεια και χωρίς τον έλεγχο της 

αρµόδιας αρχής. Η άδεια αυτού του είδους 
µπορεί να χορηγείται µόνο αν η αφαίρεση 

ή η αντικατάσταση δεν µειώνει την 

ιχνηλασιµότητα του ζώου. 

Τα µέσα αναγνώρισης δεν 
τροποποιούνται, αφαιρούνται ή να 
αντικαθίστανται χωρίς την άδεια και χωρίς 

τον έλεγχο της αρµόδιας αρχής. Η άδεια 
αυτού του είδους µπορεί να χορηγείται 

µόνο αν η τροποποίηση, η αφαίρεση ή η 
αντικατάσταση δεν µειώνει την 

ιχνηλασιµότητα του ζώου. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 5  

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη µπορούν να ανταλλάσσουν 

ηλεκτρονικά δεδοµένα µεταξύ των 

ηλεκτρονικών τους βάσεων δεδοµένων από 

την ηµεροµηνία κατά την οποία η 

Επιτροπή αναγνωρίζει την πλήρη 

λειτουργικότητα του συστήµατος 

ανταλλαγής δεδοµένων. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να ανταλλάσσουν 

ηλεκτρονικά δεδοµένα µεταξύ των 

ηλεκτρονικών τους βάσεων δεδοµένων από 

την ηµεροµηνία κατά την οποία η 

Επιτροπή αναγνωρίζει την πλήρη 

λειτουργικότητα του συστήµατος 

ανταλλαγής δεδοµένων. Αυτό πρέπει να 
γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δεδοµένων και να αποφεύγεται κάθε 
είδους καταχρηστική πρακτική, µε στόχο 
την προστασία των συµφερόντων της 
εκµετάλλευσης. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 6 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 γα) στην περίπτωση ζώων που εξάγονται 
προς τρίτη χώρα, το διαβατήριο 
παραδίδεται στην αρµόδια αρχή από τον 
τελευταίο κάτοχο, στο σηµείο εξαγωγής 
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του ζώου. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 7  - στοιχείο β 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο β  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

β) εισάγει επίκαιρα στοιχεία απευθείας 

στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων εντός 

εικοσιτετραώρου από την επέλευση του 
γεγονότος. 

β) εισάγει επίκαιρα στοιχεία απευθείας 

στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων εντός 

72 ωρών από την επέλευση του γεγονότος. 

Αιτιολόγηση 

Το 24ωρο δεν παρέχει επαρκή χρονικά περιθώρια στους γεωργούς για την εισαγωγή 

πληροφοριών στις τράπεζες δεδοµένων. Η προθεσµία αυτή θα πρέπει να παραταθεί σε τρεις 

ηµέρες ή σε 72 ώρες προκειµένου να παρέχεται δυνατότητα σε όλους τους γεωργούς, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε ανεπαρκείς γνώσεις πληροφορικής ή ανεπαρκή σχετικό 

εξοπλισµό ή σε περίπτωση έλλειψης εξοπλισµού, να µπορούν να καταγράφουν και να εισάγουν τα 

δεδοµένα σε εύλογο χρονοδιάγραµµα. 

 

Τροπολογία  33 

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. Τα κράτη 
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µέλη ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 
για να διασφαλίσουν καλή ποιότητα 
κατάρτισης και ανταλλαγής πληροφοριών 
εντός της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

ε) την αναγνώριση και καταγραφή των 

µετακινήσεων βοοειδών, όταν 
εγκαταλείπουν την εκµετάλλευση για 
θερινούς βοσκότοπους σε ορεινές 
περιοχές. 

ε) την αναγνώριση και καταγραφή των 

µετακινήσεων βοοειδών κατά τη διάρκεια 
διαφόρων µορφών εποχιακής 
µετακίνησης. 

Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητο να υπάρχει ισορροπία στο κείµενο µε τη συµπερίληψη όλων των µορφών 

µετακίνησης και όχι µόνον τη µετακίνηση των ζώων για βοσκή κατά το θέρος. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 11 – στοιχείο β α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 βα) προστίθεται η εξής παράγραφος: 

 «5α. Από την ...* οι επιχειρηµατίες και οι 
οργανώσεις αναγράφουν στις ετικέτες 
τους εάν το βόειο κρέας προέρχεται από 
κλωνοποιηµένα ζώα ή απόγονους 
κλωνοποιηµένων ζώων. 

_______________ 

* ΕΕ: να εισαχθεί η ηµεροµηνία: έξι 
µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισµού.» 
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Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 13 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Τίτλος II – τµήµα 2 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (13a) Η επικεφαλίδα του Τίτλου II, τµήµα 
II, αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείµενο: «Προαιρετική επισήµανση». 

Αιτιολόγηση 

Έστω και αν καλό θα ήταν να καταργηθεί το «σύστηµα» προαιρετικής επισήµανσης (µε συγγραφή 

υποχρεώσεων, κυρώσεις κ.λπ.), το σύστηµα αυτό υπάρχει. Πρέπει από τούδε να προσδιοριστούν 

οι γενικοί κανόνες προκειµένου να οριοθετηθεί και να προστατεύονται οι καταναλωτές 

(αντικειµενικές, επαληθεύσιµες από τις αρµόδιες αρχές και κατανοητές για τον καταναλωτή 

αναφορές). Οι γενικοί αυτοί κανόνες συµπληρώνουν την οριζόντια νοµοθεσία σχετικά µε την 

επισήµανση. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 14 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρα 16 έως 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 
απαλείφονται. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής θα άφηνε νοµοθετικό κενό σε σχέση µε την προαιρετική επισήµανση, η 

οποία παρουσιάζει οφέλη για τον τοµέα αλλά και για τους καταναλωτές, καθώς παρέχει χρήσιµες 

πληροφορίες που συνεισφέρουν στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων. 

 

Τροπολογία 38 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 14 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρα 16 έως 18 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 
απαλείφονται. 

(14) Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: 

 «Γενικοί κανόνες 

 Οι αναφορές πέραν εκείνων που 
προβλέπονται στο τµήµα I του παρόντος 
τίτλου, οι οποίες προστίθενται στην 
επισήµανση από τους παράγοντες ή τις 
οργανώσεις εµπορίας του βοείου κρέατος 
πρέπει να είναι αντικειµενικές, 
επαληθεύσιµες από τις αρµόδιες αρχές 
και κατανοητές για τους καταναλωτές. 

 Επιπροσθέτως, η προαιρετική 
επισήµανση του βοείου κρέατος πρέπει να 
τηρεί την ισχύουσα οριζόντια νοµοθεσία 
για την επισήµανση και τον κανονισµό 
(ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά µε την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα 
στους καταναλωτές.» 

 

Τροπολογία  39 

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·  

∆ιαγράφεται 

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

 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 17 – στοιχείο α 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο  
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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 για την 

εφαρµογή των κυρώσεων που αναφέρονται 

στο δεύτερο εδάφιο. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 22β, για τον καθορισµό των 
αναγκαίων κανόνων, 
συµπεριλαµβανοµένων των µεταβατικών 

µέτρων για τη θέσπισή τους, που αφορούν 

τις διαδικασίες για την εφαρµογή των 
κυρώσεων που αναφέρονται στο δεύτερο 

εδάφιο. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 18 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 22 β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

1. Η αρµοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 

στην Επιτροπή υπό τους όρους του 

παρόντος άρθρου. 

1. Η αρµοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 

στην Επιτροπή υπό τους όρους του 

παρόντος άρθρου. 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο άρθρο 4α 

παράγραφος 2, στα άρθρα 5, 7, 10, 14 και 
19 και στο άρθρο 22 παράγραφος 4α) 
χορηγείται στην Επιτροπή για αόριστη 
χρονική περίοδο από * . 

2. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων 
κατ' εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο άρθρο 4α 

παράγραφος 2, στα άρθρα 5, 7, 10, 19 και 
στο άρθρο 22 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο 
και στο άρθρο 22 παράγραφος 4α) 
χορηγείται στην Επιτροπή για πέντε έτη 
από*. 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 4α 

παράγραφος 2, στα άρθρα 5, 7, 10, 14 και 

19 και στο άρθρο 22 παράγραφος 4α) 

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. Η 
ανάκληση τίθεται σε ισχύ την εποµένη της 

δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

µεταγενέστερη ηµεροµηνία που 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 4α 

παράγραφος 2, στα άρθρα 5, 7, 10, 14 και 

19 και στο άρθρο 22, παράγραφος 1, τρίτο 
εδάφιο, και στο άρθρο 22, παράγραφος 
4α) µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την ανάθεση της αρµοδιότητας 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση τίθεται σε ισχύ την εποµένη της 

δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
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καθορίζεται στην απόφαση. ∆εν θίγει το 
κύρος των ήδη ισχυουσών 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

µεταγενέστερη ηµεροµηνία που 

καθορίζεται στην απόφαση. ∆εν θίγει το 
κύρος των ήδη ισχυουσών 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

4. Αµέσως µετά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

4. Αµέσως µετά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 

παράγραφος 5 και το άρθρο 4α 

παράγραφος 2, τα άρθρα 5, 7, 10, 14 και 

19 και το άρθρο 22 παράγραφος 4α) 

τίθεται σε ισχύ µόνον εφόσον δεν έχουν 

αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ούτε το Συµβούλιο εντός δύο 

µηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 

πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο ή εφόσον, πριν από την 

παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο έχουν αµφότερα ενηµερώσει 

την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να 

προβάλουν αντίρρηση. Το εν λόγω χρονικό 
διάστηµα παρατείνεται κατά δύο µήνες µε 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 

παράγραφος 5 και το άρθρο 4α 

παράγραφος 2, τα άρθρα 5, 7, 10, 14 και 

19 και το άρθρο 22, παράγραφος 1, τρίτο 
εδάφιο και το άρθρο 22, παράγραφος 4α) 
τίθεται σε ισχύ µόνον εφόσον δεν έχουν 

αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ούτε το Συµβούλιο εντός δύο 

µηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 

πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο ή εφόσον, πριν από την 

παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο έχουν αµφότερα ενηµερώσει 

την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να 

προβάλουν αντίρρηση. Το εν λόγω χρονικό 
διάστηµα παρατείνεται κατά δύο µήνες µε 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

________________ _____________ 

* [ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισµού ή από κάθε άλλη 
ηµεροµηνία που ορίζει ο νοµοθέτης] 

* ΕΕ: συµπληρώνεται η ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισµού. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 19 α (νέα) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 23 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (19α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

 «Άρθρο 23α 

 Υποβολή έκθεσης και νοµοθετικές 
εξελίξεις 
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 Το αργότερο εντός πέντε ετών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, 
η Επιτροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο έκθεση που θα 
εξετάζει τόσο την εκτέλεση του παρόντος 
κανονισµού όσο και την τεχνική και 
οικονοµική σκοπιµότητα της καθιέρωσης 
της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης σε ολόκληρη την Ένωση. 
Εάν η έκθεση αυτή καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι η ηλεκτρονική 
αναγνώριση θα πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική, η έκθεση συνοδεύεται από 
τη δέουσα νοµοθετική πρόταση. 

 

 

 

 

 


