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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 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 καθοριστεί µια 
µεταβατική περίοδος για την εφαρµογή 
της EID σε υποχρεωτική βάση. 
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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 εισάγουν και να 
εφαρµόζουν το υποχρεωτικό καθεστώς 
EID στο έδαφός τους βήµα προς βήµα. 
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Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη µέλη καθιερώνουν το 
υποχρεωτικό καθεστώς ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης το αργότερο δέκα έτη από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τον καθορισµό ειδικών ενδείξεων που 

είναι δυνατόν να αναγράφονται στις 

ετικέτες· 

β) τον καθορισµό ειδικών ενδείξεων που 

είναι δυνατόν να αναγράφονται στις 

ετικέτες και τις απαιτήσεις για αυτές· 
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