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Έκθεση A7-0199/2012 

Sophie Auconie 

Ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών 

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

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 

εγκαταλείπουν την εκµετάλλευση για 

θερινούς βοσκοτόπους σε διάφορες ορεινές 

(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 κατά τους 
διάφορους τύπους εποχιακής 
µετακίνησης, τους κανόνες επισήµανσης 
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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 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. 

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 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. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει τη συνέπεια της αιτιολογικής σκέψης 20 µε 

την τροπολογία 34 της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίµων. 
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Ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 14 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Τίτλος II – τµήµα II 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

14) Τα άρθρα 16, 17 και 18 απαλείφονται. 14) Από 1ης Ιανουαρίου 2014, η 
επικεφαλίδα του τίτλου ΙΙ, τµήµα II 
αντικαθίσταται από τις λέξεις 
«Προαιρετική επισήµανση», τα άρθρα 16, 
17 και 18 απαλείφονται και 
παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 15α 
στον τίτλο II, τµήµα II: 

 «Άρθρο 15α 

 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. 

 Επιπλέον, η προαιρετική επισήµανση του 
βοείου κρέατος πρέπει να τηρεί ην 
ισχύουσα οριζόντια νοµοθεσία για την 
επισήµανση και τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου του Οκτωβρίου 2011 



 

AM\912019EL.doc  PE493.563v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιµα στους καταναλωτές. 

 Η αρµόδια αρχή επιβεβαιώνει την 
ορθότητα των προαιρετικών αναφορών. 
Σε περίπτωση µη τήρησης αυτών των 
υποχρεώσεων από τους επιχειρηµατίες 
και τις οργανώσεις εµπορίας βοείου 
κρέατος, εφαρµόζονται οι κυρώσεις που 
θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 22 
παράγραφος 4α. » 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει τη συνέπεια του τίτλου II, τµήµα II µε τη νέα 

αιτιολογική σκέψη 20 που προέρχεται από την τροπολογία 12 της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 

∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων. Προτείνει το πέρασµα την 1η Ιανουαρίου 2014 

στο απλοποιηµένο σύστηµα προαιρετικής επισήµανσης. 
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Ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών 

COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD) 
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Άρθρο 1 – σηµείο 18 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

Άρθρο 22β 

 

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 κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων 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 1 
τρίτο εδάφιο και παράγραφος 4α) 
χορηγείται στην Επιτροπή για χρονική 

περίοδο πέντε ετών 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 αρχίζει να ισχύει την εποµένη 

της δηµοσίευσης της απόφασης στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

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 εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει 

την εποµένη της δηµοσίευσης της 
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Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία 

που καθορίζεται στην απόφαση. ∆εν θίγει 

το κύρος των ήδη ισχυουσών 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 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 το 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, 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: εισάγεται η ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει συνοχή µεταξύ του νέου άρθρου 22β και του 

νέου άρθρου 14, παράγραφος 4. 

 

 

 


