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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης ύστερα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Επιτροπή 

Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου υπογραμμίζει τη σημασία της ευθυγράμμισης των 

τομέων πολιτικής που καλύπτονται από την Κοινή Γεωργική Πολιτική και δεν έχουν 

υιοθετηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. 

Ο προσδιορισμός των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων αποτελεί 

ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα, ιδίως στον τομέα της γεωργίας, το οποίο φαίνεται μάλλον 

τεχνικό και ενδέχεται να συνεπάγεται σημαντικές πολιτικές επιλογές και επιπτώσεις.  

Δεδομένης της πρόσφατης εμπειρίας με την αναστολή της εξέτασης των φακέλων για την 

ευθυγράμμιση ουσιαστικής γεωργικής και αλιευτικής νομοθεσίας στο Συμβούλιο κατόπιν της 

αποτυχίας των τριμερών διαπραγματεύσεων κατά την πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο θα 

πρέπει να αξιοποιήσει την εξουσιοδότηση της Επιτροπής προκειμένου να αντιμετωπίσει τα 

τεχνικά και ευαίσθητα ζητήματα που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις για τους 

καταναλωτές της ΕΕ.  

Όσον αφορά την προτεινόμενη ευθυγράμμιση των άρθρων του κανονισμού (ΕΚ) 767/2009 

και του κανονισμού (ΕΚ) 1831/2003, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 

έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣλΕΕ) αντί της εξουσίας έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣλΕΕ, 

για τους ακόλουθους σκοπούς:   

• την απόφαση για το κατά πόσον ένα δεδομένο προϊόν αποτελεί «ζωοτροφή», που 

μπορεί να θεωρηθεί ως συμπλήρωμα του ορισμού της ζωοτροφής (άρθρο 7 παράγραφος 2 

του κανονισμού 767/2009)· 

• την τροποποίηση του καταλόγου που ορίζει τη μέγιστη περιεκτικότητα προσμείξεων 

(άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) 767/2009)· 

• τον καθορισμό του καταλόγου των σκοπούμενων χρήσεων και σύσταση σχετικά με τη 

διάρκεια χρήσης (άρθρο 10 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) 767/2009). 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8a) Η ομαδοποίηση και υποβολή σε 

μία ενιαία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της 

Επιτροπής εξουσιών που δεν συνδέονται 
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στενά μεταξύ τους εμποδίζει την άσκηση 

του δικαιώματος ελέγχου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς είναι 

υποχρεωμένο απλώς να αποδεχτεί ή να 

απορρίψει ολόκληρη τη δέσμη, γεγονός 

που δεν του αφήνει κανένα περιθώριο να 

εκφέρει γνώμη για κάθε εξουσία χωριστά. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1 α 

 Η Επιτροπή δεν ομαδοποιεί πολλές 

εξουσίες σε μία ενιαία κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη. 

Αιτιολόγηση 

Η ομαδοποίηση και η υποβολή σε μία ενιαία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής 

περισσότερων εξουσιών που δεν συνδέονται στενά μεταξύ τους εμποδίζει την άσκηση του 

δικαιώματος ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς είναι υποχρεωμένο απλώς να 

αποδεχτεί ή να απορρίψει ολόκληρη τη δέσμη, γεγονός που δεν του αφήνει κανένα περιθώριο 

να εκφέρει γνώμη για κάθε εξουσία χωριστά. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 86 – παράγραφος 2 – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 

Άρθρο 31 α – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 29 παράγραφος 4 και το άρθρο 

31 παράγραφος 1 ανατίθεται στην 

Επιτροπή επ’ αόριστον από την 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

Omnibus]. 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 29 παράγραφος 4 και το άρθρο 

31 παράγραφος 1 ανατίθεται στην 

Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

Omnibus]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 

σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν 

ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν 

από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η 
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εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο 

εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της 

κάθε περιόδου. 

Αιτιολόγηση 

Η συνήθης ανανέωση της εξουσιοδότησης για 5 έτη (εφόσον δεν την αποσύρει ούτε το 

Συμβούλιο ούτε το ΕΚ) θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλους τους συναφείς φακέλους της 

Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI), καθώς και σε όλη την προηγούμενη 

νομοθεσία. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 141 – παράγραφος 3 – σημείο 11 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 

Άρθρο 23 β – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 6 

παράγραφοι 1 και 1β, το άρθρο 7 

παράγραφοι 3, 4 και 4α, το άρθρο 8 

παράγραφοι 1, 2 και 5, το άρθρο 9 

παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 15 

παράγραφος 3, το άρθρο 16 παράγραφος 7, 

το άρθρο 20 παράγραφος 2 και το άρθρο 

23 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 

από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού. 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 6 

παράγραφοι 1 και 1β, το άρθρο 7 

παράγραφοι 3, 4 και 4α, το άρθρο 8 

παράγραφοι 1, 2 και 5, το άρθρο 9 

παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 15 

παράγραφος 3, το άρθρο 16 παράγραφος 7, 

το άρθρο 20 παράγραφος 2 και το άρθρο 

23 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 

πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η 

Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με 

τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 

αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 

της πενταετούς περιόδου. Η 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο 

εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη 

κάθε περιόδου. 
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Αιτιολόγηση 

Η συνήθης ανανέωση της εξουσιοδότησης για 5 έτη (εφόσον δεν την αποσύρει ούτε το 

Συμβούλιο ούτε το ΕΚ) θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλους τους συναφείς φακέλους της 

Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI), καθώς και σε όλη την προηγούμενη 

νομοθεσία. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 142 – παράγραφος 2 – σημείο 3 

Οδηγία 2002/32/ΕΚ 

Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 

παράγραφοι 1 και 2 ανατίθεται στην 

Επιτροπή επ’ αόριστον από την 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

Omnibus]. 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 

παράγραφοι 1 και 2 ανατίθεται στην 

Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

Omnibus]. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση 

σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν 

ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν 

από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο 

εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη 

κάθε περιόδου. 

Αιτιολόγηση 

Η συνήθης ανανέωση της εξουσιοδότησης για 5 έτη (εφόσον δεν την αποσύρει ούτε το 

Συμβούλιο ούτε το ΕΚ) θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλους τους συναφείς φακέλους της 

Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI), καθώς και σε όλη την προηγούμενη 

νομοθεσία. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 147 – παράγραφος 4 – σημείο 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 

Άρθρο 34 α – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 12 παράγραφος 4, το άρθρο 14 

παράγραφος 1α, το άρθρο 24 παράγραφος 

4 και το άρθρο 32 έκτο εδάφιο ανατίθεται 

στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

Omnibus]. 

2. Η εξουσία έκδοσης των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 4, 

το άρθρο 14 παράγραφος 1α, το άρθρο 24 

παράγραφος 4 και το άρθρο 32 έκτο 

εδάφιο ανατίθεται στην Επιτροπή για 

περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus]. Η 

Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με 

τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 

αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 

της πενταετούς περιόδου. Η 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο 

εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη 

κάθε περιόδου. 

Αιτιολόγηση 

Η συνήθης ανανέωση της εξουσιοδότησης για 5 έτη (εφόσον δεν την αποσύρει ούτε το 

Συμβούλιο ούτε το ΕΚ) θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλους τους συναφείς φακέλους της 

Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI), καθώς και σε όλη την προηγούμενη 

νομοθεσία. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 148 – παράγραφος 2 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 

Άρθρο 9 α – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 

ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 

από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος Omnibus]. 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 

ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 

πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος Omnibus]. Η 

Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με 

τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 

αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 

της πενταετούς περιόδου. Η 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο 

εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη 

κάθε περιόδου. 

Αιτιολόγηση 

Η συνήθης ανανέωση της εξουσιοδότησης για 5 έτη (εφόσον δεν την αποσύρει ούτε το 

Συμβούλιο ούτε το ΕΚ) θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλους τους συναφείς φακέλους της 

Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI), καθώς και σε όλη την προηγούμενη 

νομοθεσία. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 149 – παράγραφος 2 – σημείο 6 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 

Άρθρο 21 α – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 5, το άρθρο 6 

παράγραφος 3, το άρθρο 7 παράγραφος 5, 

το άρθρο 16 παράγραφος 6 και το άρθρο 

21 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 

από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος Omnibus]. 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 5, το άρθρο 6 

παράγραφος 3, το άρθρο 7 παράγραφος 5, 

το άρθρο 16 παράγραφος 6 και το άρθρο 

21 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 

πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος Omnibus]. Η 

Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με 

τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 

αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 

της πενταετούς περιόδου. Η 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο 

εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη 

κάθε περιόδου. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 156 – παράγραφος 2 – σημείο 5 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 

Άρθρο 30 α – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 10 

παράγραφος 3, το άρθρο 27 και το άρθρο 

28 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 

από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος Omnibus]. 

2. Η εξουσία έκδοσης των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, 

το άρθρο 10 παράγραφος 3, το άρθρο 27 

και το άρθρο 28 ανατίθεται στην Επιτροπή 

για περίοδο πέντε ετών από την 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

Omnibus]. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση 

σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν 

ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν 

από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο 

εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη 

κάθε περιόδου. 

Αιτιολόγηση 

Η συνήθης ανανέωση της εξουσιοδότησης για 5 έτη (εφόσον δεν την αποσύρει ούτε το 

Συμβούλιο ούτε το ΕΚ) θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλους τους συναφείς φακέλους της 

Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI), καθώς και σε όλη την προηγούμενη 

νομοθεσία. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος XII  – σημείο 164 – παράγραφος 2 – σημείο 5 

Οδηγία 2009/128/ΕΚ 

Άρθρο 20 α – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 8 

παράγραφος 7, το άρθρο 14 παράγραφος 4 

και το άρθρο 15 παράγραφος 1 ανατίθεται 

στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

Omnibus]. 

2. Η εξουσία έκδοσης των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, 

το άρθρο 8 παράγραφος 7, το άρθρο 14 

παράγραφος 4 και το άρθρο 15 

παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή 

για περίοδο πέντε ετών από την 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

Omnibus]. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση 

σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν 

ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν 

από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η 



 

PE604.881v02-00 10/16 AD\1132888EL.docx 

EL 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο 

εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη 

κάθε περιόδου. 

Αιτιολόγηση 

Η συνήθης ανανέωση της εξουσιοδότησης για 5 έτη (εφόσον δεν την αποσύρει ούτε το 

Συμβούλιο ούτε το ΕΚ) θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλους τους συναφείς φακέλους της 

Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI), καθώς και σε όλη την προηγούμενη 

νομοθεσία. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 166 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να 

τροποποιεί τα παραρτήματα του εν λόγω 

κανονισμού προσαρμόζοντάς το στην 

τεχνολογική πρόοδο και να συμπληρώνει 

τον εν λόγω κανονισμό με κατάλογο 

κατηγοριών πρώτων υλών ζωοτροφών. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 

άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και 

οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται 

σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται 

στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση 

του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 

2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται 

ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με 

τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών 

και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να 

τροποποιεί τα παραρτήματα του εν λόγω 

κανονισμού προσαρμόζοντάς τα στην 

τεχνολογική πρόοδο, να επικαιροποιεί τον 

κατάλογο σκοπούμενων χρήσεων και να 

καθορίζει τη μέγιστη περιεκτικότητα 

χημικών προσμείξεων, όπως αναφέρεται 

στο σημείο 1 του παραρτήματος I, και 

επίσης να συμπληρώνει τον εν λόγω 

κανονισμό με κατάλογο κατηγοριών 

πρώτων υλών ζωοτροφών και με 

διευκρινίσεις σχετικά με το κατά πόσον 

ένα προϊόν αποτελεί ζωοτροφή. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η 

Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά 

τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, 

μεταξύ άλλων σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 

διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με 

τις αρχές που προβλέπονται στη 

διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 

2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται 
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των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την 

κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με 

τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών 

και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 

των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την 

κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 166 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να διασφαλίζονται ενιαίες 

προϋποθέσεις εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 767/2009, θα πρέπει να 

ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 

στην Επιτροπή, προκειμένου να 

διευκρινίζει εάν ένα προϊόν αποτελεί 

ζωοτροφή, να επικαιροποιεί τον κατάλογο 

σκοπούμενων χρήσεων και να καθορίζει 

τη μέγιστη περιεκτικότητα χημικών 

προσμείξεων. Οι αρμοδιότητες αυτές θα 

πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 166 – παράγραφος 3 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να 

διευκρινισθεί εάν ένα προϊόν αποτελεί 

ζωοτροφή για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 27α, προκειμένου 

να διευκρινισθεί εάν ένα προϊόν αποτελεί 

ζωοτροφή για τους σκοπούς του παρόντος 
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διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 

παράγραφος 3. 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 166 – παράγραφος 3 – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εντός έξι μηνών από την παραλαβή 

έγκυρης αίτησης ή, ανάλογα με την 

περίπτωση, μετά την παραλαβή της 

γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις για την 

επικαιροποίηση του καταλόγου 

σκοπουμένων χρήσεων εφόσον 

πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 

στο άρθρο 28 παράγραφος 3. 

5. Εντός έξι μηνών από την παραλαβή 

έγκυρης αίτησης ή, ανάλογα με την 

περίπτωση, μετά την παραλαβή της 

γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 

επικαιροποίηση του καταλόγου 

σκοπουμένων χρήσεων εφόσον 

πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2. Οι 

εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 27α. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 166 – παράγραφος 3 – σημείο 6 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τροποποιήσεις στον κοινοτικό 

κατάλογο που ορίζουν μέγιστη 

περιεκτικότητα χημικών προσμείξεων 

όπως αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 

1 ή επίπεδα βοτανικής καθαρότητας όπως 

αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 2 ή 

ενδείξεις που αντικαθιστούν την 

υποχρεωτική δήλωση όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή 

τα επίπεδα περιεκτικότητας σε υγρασία 

όπως αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 

6 εγκρίνονται με εκτελεστική πράξη. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία που 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 27α προκειμένου 

να τροποποιήσει τον κοινοτικό κατάλογο 

που ορίζει τη μέγιστη περιεκτικότητα 

χημικών προσμείξεων όπως αναφέρεται 

στο παράρτημα I σημείο 1 ή επίπεδα 

βοτανικής καθαρότητας όπως αναφέρεται 

στο παράρτημα I σημείο 2 ή ενδείξεις που 

αντικαθιστούν την υποχρεωτική δήλωση 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 

παράγραφος 1 στοιχείο β) ή τα επίπεδα 

περιεκτικότητας σε υγρασία όπως 



 

AD\1132888EL.docx 13/16 PE604.881v02-00 

 EL 

αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3. αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 6. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 166 – παράγραφος 3 – σημείο 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 

Άρθρο 27 α – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 17 

παράγραφος 4, το άρθρο 20 παράγραφος 2 

και το άρθρο 27 παράγραφος 1 ανατίθεται 

στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

Omnibus]. 

2. Η εξουσία έκδοσης των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 

το άρθρο 17 παράγραφος 4, το άρθρο 20 

παράγραφος 2 και το άρθρο 27 

παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή 

για περίοδο πέντε ετών από την 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

Omnibus]. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση 

σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν 

ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν 

από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο 

εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη 

κάθε περιόδου. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 167 – παράγραφος 4 – σημείο 20 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 

Άρθρο 51 α – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 

στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 

6 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 7 

παράγραφος 4, το άρθρο 11 παράγραφος 2, 

το άρθρο 15 παράγραφος 1, το άρθρο 17 

παράγραφος 2, το άρθρο 18 παράγραφος 3, 

το άρθρο 19 παράγραφος 4, το άρθρο 20 

παράγραφος 11, το άρθρο 21 παράγραφος 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 

στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 

6 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 7 

παράγραφος 4, το άρθρο 11 παράγραφος 2, 

το άρθρο 15 παράγραφος 1, το άρθρο 17 

παράγραφος 2, το άρθρο 18 παράγραφος 3, 

το άρθρο 19 παράγραφος 4, το άρθρο 20 

παράγραφος 11, το άρθρο 21 παράγραφος 
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6, το άρθρο 27, το άρθρο 31 παράγραφος 

2, το άρθρο 32 παράγραφος 3, το άρθρο 40 

παράγραφος 1, το άρθρο 42 παράγραφος 2 

πρώτο εδάφιο, το άρθρο 43 παράγραφος 3, 

το άρθρο 48 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο 

και το άρθρο 48 παράγραφος 8 ανατίθεται 

στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

Omnibus]. 

6, το άρθρο 27, το άρθρο 31 παράγραφος 

2, το άρθρο 32 παράγραφος 3, το άρθρο 40 

παράγραφος 1, το άρθρο 42 παράγραφος 2 

πρώτο εδάφιο, το άρθρο 43 παράγραφος 3, 

το άρθρο 48 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο 

και το άρθρο 48 παράγραφος 8 ανατίθεται 

στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών 

από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος Omnibus]. Η Επιτροπή 

καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις 

εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 

αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 

της πενταετούς περιόδου. Η 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο 

εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη 

κάθε περιόδου. 

Αιτιολόγηση 

Η συνήθης ανανέωση της εξουσιοδότησης για 5 έτη (εφόσον δεν την αποσύρει ούτε το 

Συμβούλιο ούτε το ΕΚ) θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλους τους συναφείς φακέλους της 

Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI), καθώς και σε όλη την προηγούμενη 

νομοθεσία. 
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