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21.10.2015 A8-0046/116 

Τροπολογία  116 

Pavel Poc 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ S&D 

Lynn Boylan 

εξ ονόμαηορ Ομάδαρ GUE/NGL 

Bart Staes 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Eleonora Evi 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 

 

Έκθεζη A8-0046/2014 

James Nicholson 

Νέα ηπόθιμα 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 11 – παράγραθος 1 – εδάθιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εν λόγυ εθηειεζηηθή ππάξη εκδίδεηαι 

ζύμθυνα με ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 27 παξάγξαθνο 3. 

Η εν λόγυ θαη’ εμνπζηνδόηεζε ππάξη 

εκδίδεηαι ζύμθυνα με ην άξζξν 26 α. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/117 

Τροπολογία  117 

Pavel Poc 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ S&D 

Lynn Boylan 

εξ ονόμαηορ Ομάδαρ GUE/NGL 

Bart Staes 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Eleonora Evi 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 

 

Έκθεζη A8-0046/2014 

James Nicholson 

Νέα ηπόθιμα 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 17 – παράγραθος 1 – εδάθιο 1 – ειζαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ενηόρ ηπιών μηνών από ηην ημεπομηνία 

έκδοζηρ ηηρ γνώμηρ ηηρ EFSA, η 

Επιηποπή ςποβάλλει ζηην επιηποπή ηος 

άπθπος 27 παπάγπαθορ 1 ζσέδιο 

εκηελεζηικήρ ππάξηρ για ηην έγκπιζη ηηρ 

διάθεζηρ παπαδοζιακών ηποθίμυν από 

ηπίηερ σώπερ ζηην αγοπά ηηρ Ένυζηρ και 

για ηην επικαιποποίηζη ηος ενυζιακού 

καηαλόγος, λαμβάνονηαρ ςπότη ηα εξήρ: 

Ενηόρ ηπιών μηνών από ηην ημεπομηνία 

έκδοζηρ ηηρ γνώμηρ ηηρ Αξρήο, η 

Επιηποπή εμνπζηνδνηείηαη λα ππνβάιεη 

ζρέδην θαη’ εμνπζηνδόηεζε πξάμεο για 

ηην έγκπιζη ηηρ διάθεζηρ παπαδοζιακών 

ηποθίμυν από ηπίηερ σώπερ ζηην αγοπά ηηρ 

Ένυζηρ και για ηην επικαιποποίηζη ηος 

ενυζιακού καηαλόγος, λαμβάνονηαρ 

ςπότη ηα εξήρ: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/118 

Τροπολογία  118 

Pavel Poc 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ S&D 

Lynn Boylan 

εξ ονόμαηορ Ομάδαρ GUE/NGL 

Bart Staes 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Eleonora Evi 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 

 

Έκθεζη A8-0046/2014 

James Nicholson 

Νέα ηπόθιμα 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 17 – παράγραθος 1 – εδάθιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εν λόγυ εθηειεζηηθή ππάξη εκδίδεηαι 

ζύμθυνα με ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 27 παξάγξαθνο 3. 

Η εν λόγυ θαη’ εμνπζηνδόηεζε ππάξη 

εκδίδεηαι ζύμθυνα με ην άξζξν 26 α. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/119 

Τροπολογία  119 

Pavel Poc 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ S&D 

Lynn Boylan 

εξ ονόμαηορ Ομάδαρ GUE/NGL 

Bart Staes 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Eleonora Evi 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 

 

Έκθεζη A8-0046/2014 

James Nicholson 

Νέα ηπόθιμα 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 23 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άξζξν 23 α 

 Πξνλόκηα ηωλ θξαηώλ κειώλ 

 1. Εάλ έλα θξάηνο κέινο, θαηόπηλ λέωλ 

ζηνηρείωλ ή επαλεθηίκεζεο ηωλ 

ππαξρόληωλ, έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο 

λα ζεωξεί όηη ε ρξήζε ελόο ηξνθίκνπ ή 

ζπζηαηηθνύ ηξνθίκνπ πνπ είλαη ζύκθωλν 

πξνο ηνλ παξόληα θαλνληζκό ελέρεη 

θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ ή 

ην πεξηβάιινλ, κπνξεί λα πεξηνξίδεη 

πξνζωξηλά ή λα αλαζηέιιεη ηελ εκπνξία 

θαη ρξήζε ηνπ ηξνθίκνπ ή ηνπ 

ζπζηαηηθνύ ηξνθίκνπ ζηελ επηθξάηεηά 

ηνπ. Τν ελ ιόγω θξάηνο κέινο ελεκεξώλεη 

ακέζωο ζρεηηθά ηα ππόινηπα θξάηε κέιε 

θαη ηελ Επηηξνπή, αηηηνινγώληαο ηελ 

απόθαζή ηνπ. 

 2. Η Επηηξνπή, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε 

ηελ EFSA, εμεηάδεη ην ζπληνκόηεξν 

δπλαηόλ ηελ αηηηνιόγεζε πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 θαη ιακβάλεη ηα 

θαηάιιεια κέηξα. Τν θξάηνο κέινο πνπ 

έρεη ιάβεη ηελ απόθαζε πνπ αλαθέξεηαη 
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ζηελ παξάγξαθν 1 κπνξεί λα ηε 

δηαηεξήζεη ζε ηζρύ κέρξηο ελάξμεωο 

ηζρύνο ηωλ αλωηέξω κέηξωλ. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/120 

Τροπολογία  120 

Pavel Poc 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ S&D 

Lynn Boylan 

εξ ονόμαηορ Ομάδαρ GUE/NGL 

Bart Staes 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Eleonora Evi 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 

 

Έκθεζη A8-0046/2014 

James Nicholson 

Νέα ηπόθιμα 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 26 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άξζξν 26 α 

 Άζθεζε ηεο εμνπζηνδόηεζεο 

 1. Η εμνπζία λα εθδίδεη θαη’ 

εμνπζηνδόηεζε πξάμεηο αλαηίζεηαη ζηελ 

Επηηξνπή ππό ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ. 

 2. Η εμνπζία έθδνζεο ηωλ θαη’ 

εμνπζηνδόηεζε πξάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9 

παξάγξαθνο 3, 11 παξάγξαθνο 1, θαη 17 

παξάγξαθνο 1 αλαηίζεηαη ζηελ Επηηξνπή 

γηα πεξίνδν πέληε εηώλ από ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Η 

Επηηξνπή ζπληάζζεη έθζεζε ζρεηηθά κε 

ηελ εμνπζηνδόηεζε ην αξγόηεξα ελλέα 

κήλεο πξηλ από ην ηέινο ηεο πεληαεηίαο. 

Η εμνπζηνδόηεζε αλαλεώλεηαη 

απηνκάηωο γηα πεξηόδνπο ίδηαο 

δηάξθεηαο, εθηόο αλ ην Επξωπαϊθό 

Κνηλνβνύιην ή ην Σπκβνύιην πξνβάιινπλ 

αληηξξήζεηο ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ 

κελώλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο θάζε 

πεξηόδνπ. 
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 3. Η εμνπζηνδόηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 

άξζξα 9 παξάγξαθνο 3, 11 παξάγξαθνο 1 

θαη 17 παξάγξαθνο 1 κπνξεί λα 

αλαθιεζεί αλά πάζα ζηηγκή από ην 

Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην ή ην Σπκβνύιην. 

Η απόθαζε αλάθιεζεο πεξαηώλεη ηελ 

εμνπζηνδόηεζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 

ελ ιόγω απόθαζε. Αξρίδεη λα ηζρύεη ηελ 

επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απόθαζεο 

ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο 

Επξωπαϊθήο Έλωζεο ή ζε κεηαγελέζηεξε 

εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζε απηήλ. Δελ 

ζίγεη ην θύξνο ηωλ ήδε ελ ηζρύη θαη’ 

εμνπζηνδόηεζε πξάμεωλ. 

 4. Μόιηο εθδώζεη κηα θαη’ εμνπζηνδόηεζε 

πξάμε, ε Επηηξνπή ηελ θνηλνπνηεί 

ηαπηνρξόλωο ζην Επξωπαϊθό 

Κνηλνβνύιην θαη ζην Σπκβνύιην. 

 5.  

Η θαη’ εμνπζηνδόηεζε πξάμε πνπ 

εθδίδεηαη δπλάκεη ηωλ άξζξωλ 9 

παξάγξαθνο 3, 11 παξάγξαθνο 1 θαη 17 

παξάγξαθνο 1 ηίζεηαη ζε ηζρύ κόλνλ 

εθόζνλ δελ έρεη δηαηππωζεί αληίξξεζε 

από ην Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην θαη ην 

Σπκβνύιην εληόο δύν κελώλ από ηελ 

εκέξα πνπ ε πξάμε θνηλνπνηείηαη ζην 

Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην θαη ζην 

Σπκβνύιην ή αλ, πξηλ ιήμεη απηή ε 

πεξίνδνο, ην Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην θαη 

ην Σπκβνύιην έρνπλ ελεκεξώζεη 

ακθόηεξα ηελ Επηηξνπή όηη δελ 

πξόθεηηαη λα πξνβάινπλ αληηξξήζεηο.  

  

 Η πεξίνδνο απηή παξαηείλεηαη θαηά δύν 

κήλεο κε πξωηνβνπιία ηνπ Επξωπαϊθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ ή ηνπ Σπκβνπιίνπ. 
 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/121 

Τροπολογία  121 

Pavel Poc 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ S&D 

Lynn Boylan 

εξ ονόμαηορ Ομάδαρ GUE/NGL 

Bart Staes 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Eleonora Evi 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 

 

Έκθεζη A8-0046/2014 

James Nicholson 

Νέα ηπόθιμα 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 29 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άξζξν 29 α 

 Μεηαβαηικά μέηπα για ηα ηξόθηκα πνπ 

πξνέξρνληαη από θιωλνπνηεκέλα δώα θαη 

απνγόλνπο ηνπο 

 Έωο όηνπ αξρίζεη λα ηζρύεη ε εηδηθή 

λνκνζεζία γηα ηξόθηκα πνπ πξνέξρνληαη 

από θιωλνπνηεκέλα δώα θαη απνγόλνπο 

ηνπο, ηα ηξόθηκα απηά, ηωλ εηζαγωγώλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ, όηαλ δηαηίζεληαη 

ζηελ αγνξά εληόο ηεο Έλωζεο 

ζπλνδεύνληαη από ηηο αθόινπζεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηειηθό θαηαλαιωηή: 

«Τξόθηκν πνπ πξνέξρεηαη από 

θιωλνπνηεκέλα δώα/απνγόλνπο 

θιωλνπνηεκέλωλ δώωλ.» Σηελ 

πεξίπηωζε πξνζπζθεπαζκέλωλ 

ηξνθίκωλ, νη πιεξνθνξίεο απηέο 

παξέρνληαη κέζω επηζήκαλζεο. Σε όιεο 

ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο, νη πιεξνθνξίεο 

απηέο παξέρνληαη κέζω άιινπ 

ζπλνδεπηηθνύ πιηθνύ. 

Or. en 
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