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Τροπολογία  41 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, 

παράγραφος 2, και τα άρθρα 43 και 168, 

παράγραφος 4, στοιχείο β, της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 

(C8‑ 0143/2014),  

 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, 

παράγραφος 2, και τα άρθρα 43, 

παράγραφος 2 και 168, παράγραφος 4, 

στοιχείο β, της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 

οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 

Επιτροπή (C8‑ 0143/2014),  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η νομική βάση για αυτή την πρόταση είναι το άρθρο 43 παράγραφος 2, όπου η συνήθης 

νομοθετική διαδικασία χρησιμοποιείται για τη νομοθετική δραστηριότητα που χρειάζεται για 

την εξυπηρέτηση των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής. 

Τροπολογία  42 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η κτηνοτροφία έχει πολύ μεγάλη 

σημασία για τον γεωργικό τομέα της 

Ένωσης. Οι κανόνες που αφορούν τις 

φαρμακούχες ζωοτροφές συνδέονται 

άμεσα με τη διατήρηση και την εκτροφή 

των ζώων, είτε χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων είτε όχι, και την 

παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

(2) Η κτηνοτροφία, η υγεία και η καλή 

μεταχείριση των ζώων έχουν πολύ μεγάλη 

σημασία για τον γεωργικό τομέα της 

Ένωσης. Οι κανόνες που αφορούν τις 

φαρμακούχες ζωοτροφές συνδέονται 

άμεσα με τη διατήρηση και την εκτροφή 

των ζώων, είτε χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων είτε όχι, και την 

παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  43 

John Stuart Agnew 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2a) σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει 

να είναι ελεύθερα να θεσπίζουν τις 

ενδεδειγμένες για την επικράτειά τους 

διατάξεις σχετικά με την παρασκευή, 

διάθεση στην αγορά και χρήση 

φαρμακούχων ζωοτροφών για όλα τα 

ζώα· κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 

καταργηθεί η οδηγία του Συμβουλίου 

90/167/ΕΟΚ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εξαιτίας της ποικιλίας συστημάτων γεωργίας, εγκαταστάσεων παρασκευής ζωοτροφών, 

κατοικίδιων ζώων και κτηνιατρικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη, δεν είναι δυνατός ο επαρκής 

συντονισμός στη θέσπιση δίκαιων κανόνων για τη ρύθμιση της παρασκευής, της διάθεσης στην 

αγορά και της χρήσης φαρμακούχων ζωοτροφών σε επίπεδο ένωσης, επομένως η ευθύνη γι’ 

αυτό πρέπει ευλόγως να εναπόκειται στα κράτη μέλη.  

 

Τροπολογία  44 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3a) Οι φαρμακευτικές αγωγές, ιδίως με 

αντιμικροβιακά, δεν θα πρέπει ποτέ να 

υποκαθιστούν τις ορθές κτηνοτροφικές 

πρακτικές και τις ορθές πρακτικές 
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βιοασφάλειας και διαχείρισης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Ως τύπος ζωοτροφών, οι φαρμακούχες 

ζωοτροφές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 

οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θα 

πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για 

τις φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα όσον αφορά τις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, το 

προσωπικό, τον ποιοτικό έλεγχο της 

παρασκευής, την αποθήκευση και τη 

μεταφορά, την τήρηση αρχείων, τις 

καταγγελίες και τις ανακλήσεις προϊόντων, 

την εφαρμογή των διαδικασιών που 

βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης 

κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(HACCP) και την επισήμανση. 

(6) Ως τύποι ζωοτροφών, οι φαρμακούχες 

ζωοτροφές και τα ενδιάμεσα προϊόντα 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου6, του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7, του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου8 και της οδηγίας 2002/32/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου9. Θα πρέπει να θεσπιστούν 

ειδικές διατάξεις για τις φαρμακούχες 

ζωοτροφές και τα ενδιάμεσα προϊόντα 

όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τον 

εξοπλισμό, το προσωπικό, τον ποιοτικό 

έλεγχο της παρασκευής, την αποθήκευση 

και τη μεταφορά, την τήρηση αρχείων, τις 

καταγγελίες και τις ανακλήσεις προϊόντων, 

την εφαρμογή των διαδικασιών που 

βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης 

κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(HACCP) και την επισήμανση. 

__________________ __________________ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, 

περί καθορισμού των απαιτήσεων για την 

υγιεινή των ζωοτροφών (ΕΕ L 35 της 

8.2.2005, σ. 1). 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, 

περί καθορισμού των απαιτήσεων για την 

υγιεινή των ζωοτροφών (ΕΕ L 35 της 

8.2.2005, σ. 1). 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη 
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διάθεση στην αγορά και τη χρήση 

ζωοτροφών (ΕΕ L 229 της 1.9.2009, σ.1). 

διάθεση στην αγορά και τη χρήση 

ζωοτροφών (ΕΕ L 229 της 1.9.2009, σ.1). 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 

για τις πρόσθετες ύλες που 

χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων 

(ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29). 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 

για τις πρόσθετες ύλες που 

χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων 

(ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29). 

Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις 

ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (ΕΕ L 

140 της 30.5.2002, σ. 10). 

Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις 

ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (ΕΕ L 

140 της 30.5.2002, σ. 10). 

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Ως τύπος ζωοτροφών, οι φαρμακούχες 

ζωοτροφές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 

οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θα 

πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για 

τις φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα όσον αφορά τις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, το 

προσωπικό, τον ποιοτικό έλεγχο της 

παρασκευής, την αποθήκευση και τη 

μεταφορά, την τήρηση αρχείων, τις 

καταγγελίες και τις ανακλήσεις προϊόντων, 

την εφαρμογή των διαδικασιών που 

βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης 

κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(6) Ως τύπος ζωοτροφών, οι φαρμακούχες 

ζωοτροφές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 

οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θα 

πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για 

τις φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα όσον αφορά τις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, το 

προσωπικό, την καλή μεταχείριση των 

ζώων, τον ποιοτικό έλεγχο της 

παρασκευής, την αποθήκευση και τη 

μεταφορά, την τήρηση αρχείων, τις 

καταγγελίες και τις ανακλήσεις προϊόντων, 

την εφαρμογή των διαδικασιών που 

βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης 
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(HACCP) και την επισήμανση. κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(HACCP) και την επισήμανση. 

__________________ __________________ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, 

περί καθορισμού των απαιτήσεων για την 

υγιεινή των ζωοτροφών (ΕΕ L 35 της 

8.2.2005, σ. 1). 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, 

περί καθορισμού των απαιτήσεων για την 

υγιεινή των ζωοτροφών (ΕΕ L 35 της 

8.2.2005, σ. 1). 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη 

διάθεση στην αγορά και τη χρήση 

ζωοτροφών (ΕΕ L 229 της 1.9.2009, σ.1). 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη 

διάθεση στην αγορά και τη χρήση 

ζωοτροφών (ΕΕ L 229 της 1.9.2009, σ.1). 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 

για τις πρόσθετες ύλες που 

χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων 

(ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29). 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 

για τις πρόσθετες ύλες που 

χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων 

(ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29). 

Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις 

ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (ΕΕ L 

140 της 30.5.2002, σ. 10). 

Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις 

ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (ΕΕ L 

140 της 30.5.2002, σ. 10). 

Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6)  

Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις 

για τις φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα όσον αφορά τις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, το 

προσωπικό, τον ποιοτικό έλεγχο της 

παρασκευής, την αποθήκευση και τη 

μεταφορά, την τήρηση αρχείων, τις 

καταγγελίες και τις ανακλήσεις προϊόντων, 

(6) Ως τύπος ζωοτροφών, οι φαρμακούχες 

ζωοτροφές και τα ενδιάμεσα προϊόντα 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου6, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου7 , του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού 
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την εφαρμογή των διαδικασιών που 

βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης 

κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(HACCP) και την επισήμανση. 

 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 και της 

οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9. Θα 

πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για 

τις φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα όσον αφορά τις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, το 

προσωπικό, τον ποιοτικό έλεγχο της 

παρασκευής, την αποθήκευση και τη 

μεταφορά, την τήρηση αρχείων, τις 

καταγγελίες και τις ανακλήσεις προϊόντων, 

την εφαρμογή των διαδικασιών που 

βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης 

κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(HACCP) και την επισήμανση. 

__________________ __________________ 

6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, 

περί καθορισμού των απαιτήσεων για την 

υγιεινή των ζωοτροφών (ΕΕ L 35 της 

8.2.2005, σ. 1). 

6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, 

περί καθορισμού των απαιτήσεων για την 

υγιεινή των ζωοτροφών (ΕΕ L 35 της 

8.2.2005, σ. 1). 

7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη 

διάθεση στην αγορά και τη χρήση 

ζωοτροφών (ΕΕ L 229 της 1.9.2009, σ.1). 

7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη 

διάθεση στην αγορά και τη χρήση 

ζωοτροφών (ΕΕ L 229 της 1.9.2009, σ.1). 

8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 

για τις πρόσθετες ύλες που 

χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων 

(ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29). 

8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 

για τις πρόσθετες ύλες που 

χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων 

(ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29). 

9 Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις 

ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (ΕΕ L 

140 της 30.5.2002, σ. 10). 

9 Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις 

ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (ΕΕ L 

140 της 30.5.2002, σ. 10). 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διευκρινισθεί στο σημείο αυτό ότι όχι μόνο οι φαρμακούχες ζωοτροφές, 

αλλά και τα ενδιάμεσα προϊόντα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

183/2005 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 και, συνεπώς, πρέπει να τηρούν τους ίδιους 
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κανόνες (ιδίως όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα, την ανάλυση κινδύνου και τα κρίσιμα σημεία 

ελέγχου (HACCP), κ.λπ.). 

 

Τροπολογία  48 

Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι φαρμακούχες ζωοτροφές θα πρέπει 

να παρασκευάζονται μόνο με κτηνιατρικά 

φάρμακα που έχουν εγκριθεί και η 

συμβατότητα όλων των συστατικών 

στοιχείων που χρησιμοποιούνται θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται για λόγους ασφάλειας 

και αποτελεσματικότητας του προϊόντος. 

Θα πρέπει να προβλεφθούν 

συμπληρωματικές ειδικές απαιτήσεις ή 

οδηγίες για την ενσωμάτωση των 

κτηνιατρικών φαρμάκων στις ζωοτροφές, 

ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και 

αποτελεσματική θεραπεία των ζώων. 

(9) Οι φαρμακούχες ζωοτροφές θα πρέπει 

να παρασκευάζονται μόνο με κτηνιατρικά 

φάρμακα που έχουν εγκριθεί και η 

συμβατότητα όλων των συστατικών 

στοιχείων που χρησιμοποιούνται θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται για λόγους ασφάλειας 

και αποτελεσματικότητας του προϊόντος. 

Θα πρέπει να προβλεφθούν 

συμπληρωματικές ειδικές απαιτήσεις ή 

οδηγίες για την ενσωμάτωση των 

κτηνιατρικών φαρμάκων στις ζωοτροφές, 

ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και 

αποτελεσματική θεραπεία των ζώων. Ο 

καθορισμός του ποσοστού ενσωμάτωσης 

πρέπει κατ’ αρχήν να εξαρτάται από τη 

μέση ανάγκη μίας εκμετάλλευσης. Για να 

ληφθούν υπόψη οι τομείς της 

κτηνοτροφίας μικρής κλίμακας και 

ιδιαίτερα να καταστεί δυνατή η καλύτερη 

δυνατή φροντίδα και εφοδιασμός και για 

τις μικρές και απομακρυσμένες 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, πρέπει να 

είναι δυνατή η διατήρηση των 

καθιερωμένων ελεγκτικών συστημάτων, 

εφόσον διασφαλιστεί ότι η 

συνταγογράφηση, παραγωγή και χρήση 

των ζωοτροφών γίνονται με την 

καθοδήγηση και επίβλεψη ενός 

κτηνιάτρου και υπόκεινται σε εξωτερικό 

διαδικαστικό έλεγχο. 

Or. de 
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Τροπολογία  49 

Norbert Erdős 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι φαρμακούχες ζωοτροφές θα πρέπει 

να παρασκευάζονται μόνο με κτηνιατρικά 

φάρμακα που έχουν εγκριθεί και η 

συμβατότητα όλων των συστατικών 

στοιχείων που χρησιμοποιούνται θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται για λόγους ασφάλειας 

και αποτελεσματικότητας του προϊόντος. 

Θα πρέπει να προβλεφθούν 

συμπληρωματικές ειδικές απαιτήσεις ή 

οδηγίες για την ενσωμάτωση των 

κτηνιατρικών φαρμάκων στις ζωοτροφές, 

ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και 

αποτελεσματική θεραπεία των ζώων. 

(9) Οι φαρμακούχες ζωοτροφές θα πρέπει 

να παρασκευάζονται μόνο με κτηνιατρικά 

φάρμακα που έχουν εγκριθεί και η 

συμβατότητα όλων των συστατικών 

στοιχείων που χρησιμοποιούνται θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται για λόγους ασφάλειας 

και αποτελεσματικότητας του προϊόντος. Ο 

κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας των 

κτηνιατρικών φαρμάκων είναι υπεύθυνος 

για την εκτίμηση συμβατότητας. Θα 

πρέπει να προβλεφθούν συμπληρωματικές 

ειδικές απαιτήσεις ή οδηγίες για την 

ενσωμάτωση των κτηνιατρικών φαρμάκων 

στις ζωοτροφές, ώστε να εξασφαλίζεται η 

ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία 

των ζώων. 

Or. hu 

Αιτιολόγηση 

Θεωρώ απαράδεκτο ο υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών να είναι υπεύθυνος και για την 

εκτίμηση συμβατότητας των κτηνιατρικών φαρμάκων και ζωοτροφών. Αυτή η ευθύνη θα 

ανατεθεί στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας των κτηνιατρικών φαρμάκων . 

 

Τροπολογία  50 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Αυτή η μεταφορά ουσιών μπορεί να 

συμβεί κατά τη διαδικασία της παραγωγής, 

της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και 

της μεταφοράς των ζωοτροφών, όταν 

χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός για την 

(12) Αυτή η μεταφορά ουσιών μπορεί να 

συμβεί κατά τη διαδικασία της παραγωγής, 

της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και 

της μεταφοράς των ζωοτροφών, όταν 

χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός για την 
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παραγωγή και την επεξεργασία, οι ίδιες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή τα ίδια 

μέσα μεταφοράς για ζωοτροφές με 

διαφορετικά συστατικά. Για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού, η έννοια της 

«μεταφοράς» χρησιμοποιείται ειδικά για 

να προσδιορίσει τη μεταπήδηση ιχνών μιας 

δραστικής ουσίας που περιέχεται σε 

φαρμακούχα ζωοτροφή σε μη στοχευόμενη 

ζωοτροφή, ενώ ο όρος «διασταυρούμενη 

επιμόλυνση» θεωρείται ότι αναφέρεται 

στην επιμόλυνση που προκύπτει από τη 

μεταφορά οποιασδήποτε ανεπιθύμητης 

ουσίας στη ζωοτροφή. Η μεταφορά 

δραστικών ουσιών που περιέχονται σε 

φαρμακούχες ζωοτροφές σε μη 

στοχευόμενες ζωοτροφές θα πρέπει να 

αποφεύγεται ή να διατηρείται στο 

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Για λόγους 

προστασίας της υγείας των ανθρώπων και 

των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, 

θα πρέπει να θεσπιστούν ανώτατα όρια 

όσον αφορά τη μεταφορά των δραστικών 

ουσιών που περιέχονται στις 

φαρμακούχες ζωοτροφές με βάση την 

επιστημονική εκτίμηση επικινδυνότητας 

που έχει διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή 

για την Ασφάλεια των Τροφίμων, την 

εφαρμογή της ορθής πρακτικής 

παρασκευής και την αρχή ALARA (As 

Low As Reasonably Achievable - του 

κατώτερου ευλόγως εφικτού επιπέδου). 

Τα γενικά όρια θα πρέπει να καθοριστούν 

στον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας 

υπόψη την αναπόφευκτη μεταφορά και 

τον κίνδυνο που ενέχουν οι συγκεκριμένες 

δραστικές ουσίες. 

παραγωγή και την επεξεργασία, οι ίδιες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή τα ίδια 

μέσα μεταφοράς για ζωοτροφές με 

διαφορετικά συστατικά. Για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού, η έννοια της 

«μεταφοράς» χρησιμοποιείται ειδικά για 

να προσδιορίσει τη μεταπήδηση ιχνών μιας 

δραστικής ουσίας που περιέχεται σε 

φαρμακούχα ζωοτροφή σε μη στοχευόμενη 

ζωοτροφή, ενώ ο όρος «διασταυρούμενη 

επιμόλυνση» θεωρείται ότι αναφέρεται 

στην επιμόλυνση που προκύπτει από τη 

μεταφορά οποιασδήποτε ανεπιθύμητης 

ουσίας στη ζωοτροφή. Η μεταφορά 

δραστικών ουσιών που περιέχονται σε 

φαρμακούχες ζωοτροφές σε μη 

στοχευόμενες ζωοτροφές θα πρέπει να 

απαγορεύεται για λόγους προστασίας της 

υγείας των ανθρώπων και των ζώων, 

καθώς και του περιβάλλοντος 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Αυτή η μεταφορά ουσιών μπορεί να 

συμβεί κατά τη διαδικασία της παραγωγής, 

της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και 

της μεταφοράς των ζωοτροφών, όταν 

χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός για την 

παραγωγή και την επεξεργασία, οι ίδιες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή τα ίδια 

μέσα μεταφοράς για ζωοτροφές με 

διαφορετικά συστατικά. Για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού, η έννοια της 

«μεταφοράς» χρησιμοποιείται ειδικά για 

να προσδιορίσει τη μεταπήδηση ιχνών μιας 

δραστικής ουσίας που περιέχεται σε 

φαρμακούχα ζωοτροφή σε μη στοχευόμενη 

ζωοτροφή, ενώ ο όρος «διασταυρούμενη 

επιμόλυνση» θεωρείται ότι αναφέρεται 

στην επιμόλυνση που προκύπτει από τη 

μεταφορά οποιασδήποτε ανεπιθύμητης 

ουσίας στη ζωοτροφή. Η μεταφορά 

δραστικών ουσιών που περιέχονται σε 

φαρμακούχες ζωοτροφές σε μη 

στοχευόμενες ζωοτροφές θα πρέπει να 

αποφεύγεται ή να διατηρείται στο 

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Για λόγους 

προστασίας της υγείας των ανθρώπων και 

των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, 

θα πρέπει να θεσπιστούν ανώτατα όρια 

όσον αφορά τη μεταφορά των δραστικών 

ουσιών που περιέχονται στις 

φαρμακούχες ζωοτροφές με βάση την 

επιστημονική εκτίμηση επικινδυνότητας 

που έχει διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή 

για την Ασφάλεια των Τροφίμων, την 

εφαρμογή της ορθής πρακτικής 

παρασκευής και την αρχή ALARA (As 

Low As Reasonably Achievable - του 

κατώτερου ευλόγως εφικτού επιπέδου). Τα 

γενικά όρια θα πρέπει να καθοριστούν 

στον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας 

υπόψη την αναπόφευκτη μεταφορά και τον 

κίνδυνο που ενέχουν οι συγκεκριμένες 

δραστικές ουσίες. 

(12) Αυτή η μεταφορά ουσιών μπορεί να 

συμβεί κατά τη διαδικασία της παραγωγής, 

της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και 

της μεταφοράς των ζωοτροφών, όταν 

χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός για την 

παραγωγή και την επεξεργασία, οι ίδιες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή τα ίδια 

μέσα μεταφοράς για ζωοτροφές με 

διαφορετικά συστατικά. Για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού, η έννοια της 

«μεταφοράς» χρησιμοποιείται ειδικά για 

να προσδιορίσει τη μεταπήδηση ιχνών μιας 

δραστικής ουσίας που περιέχεται σε 

φαρμακούχα ζωοτροφή σε μη στοχευόμενη 

ζωοτροφή, ενώ ο όρος «διασταυρούμενη 

επιμόλυνση» θεωρείται ότι αναφέρεται 

στην επιμόλυνση που προκύπτει από τη 

μεταφορά οποιασδήποτε ανεπιθύμητης 

ουσίας στη ζωοτροφή. Η μεταφορά 

δραστικών ουσιών που περιέχονται σε 

φαρμακούχες ζωοτροφές σε μη 

στοχευόμενες ζωοτροφές θα πρέπει να 

αποφεύγεται ή να διατηρείται στο 

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Για λόγους 

προστασίας της υγείας των ανθρώπων και 

των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, 

θα πρέπει να θεσπιστούν ανώτατα όρια 

όσον αφορά τα ίχνη δραστικών ουσιών 

στις μη στοχευόμενες ζωοτροφές με βάση 

την επιστημονική εκτίμηση 

επικινδυνότητας που έχει διενεργήσει η 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων, την εφαρμογή της ορθής 

πρακτικής παρασκευής και την αρχή 

ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable - του κατώτερου ευλόγως 

εφικτού επιπέδου). Ενδιαμέσως, θα πρέπει 

να καθοριστούν στον παρόντα κανονισμό 

ανώτατα όρια σύμφωνα με μια βασική 

προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη την 

αναπόφευκτη μεταφορά και τον κίνδυνο 

που ενέχουν οι συγκεκριμένες δραστικές 

ουσίες. 

Or. it 
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Τροπολογία  52 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Αυτή η μεταφορά ουσιών μπορεί να 

συμβεί κατά τη διαδικασία της παραγωγής, 

της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και 

της μεταφοράς των ζωοτροφών, όταν 

χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός για την 

παραγωγή και την επεξεργασία, οι ίδιες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή τα ίδια 

μέσα μεταφοράς για ζωοτροφές με 

διαφορετικά συστατικά. Για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού, η έννοια της 

«μεταφοράς» χρησιμοποιείται ειδικά για 

να προσδιορίσει τη μεταπήδηση ιχνών μιας 

δραστικής ουσίας που περιέχεται σε 

φαρμακούχα ζωοτροφή σε μη στοχευόμενη 

ζωοτροφή, ενώ ο όρος «διασταυρούμενη 

επιμόλυνση» θεωρείται ότι αναφέρεται 

στην επιμόλυνση που προκύπτει από τη 

μεταφορά οποιασδήποτε ανεπιθύμητης 

ουσίας στη ζωοτροφή. Η μεταφορά 

δραστικών ουσιών που περιέχονται σε 

φαρμακούχες ζωοτροφές σε μη 

στοχευόμενες ζωοτροφές θα πρέπει να 

αποφεύγεται ή να διατηρείται στο 

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Για λόγους 

προστασίας της υγείας των ανθρώπων και 

των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, 

θα πρέπει να θεσπιστούν ανώτατα όρια 

όσον αφορά τη μεταφορά των δραστικών 

ουσιών που περιέχονται στις φαρμακούχες 

ζωοτροφές με βάση την επιστημονική 

εκτίμηση επικινδυνότητας που έχει 

διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων, την εφαρμογή 

της ορθής πρακτικής παρασκευής και την 

αρχή ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable - του κατώτερου ευλόγως 

εφικτού επιπέδου). Τα γενικά όρια θα 

πρέπει να καθοριστούν στον παρόντα 

κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη την 

(12) Αυτή η μεταφορά ουσιών μπορεί να 

συμβεί κατά τη διαδικασία της παραγωγής, 

της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και 

της μεταφοράς των ζωοτροφών, όταν 

χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός για την 

παραγωγή και την επεξεργασία, οι ίδιες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή τα ίδια 

μέσα μεταφοράς για ζωοτροφές με 

διαφορετικά συστατικά. Για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού, η έννοια της 

«μεταφοράς» χρησιμοποιείται ειδικά για 

να προσδιορίσει τη μεταπήδηση ιχνών μιας 

δραστικής ουσίας που περιέχεται σε 

φαρμακούχα ζωοτροφή σε μη στοχευόμενη 

ζωοτροφή, ενώ ο όρος «διασταυρούμενη 

επιμόλυνση» θεωρείται ότι αναφέρεται 

στην επιμόλυνση που προκύπτει από τη 

μεταφορά οποιασδήποτε ανεπιθύμητης 

ουσίας στη ζωοτροφή. Η μεταφορά 

δραστικών ουσιών που περιέχονται σε 

φαρμακούχες ζωοτροφές σε μη 

στοχευόμενες ζωοτροφές θα πρέπει να 

αποφεύγεται ή να διατηρείται στο 

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Για λόγους 

προστασίας της υγείας των ανθρώπων και 

των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, 

θα πρέπει να θεσπιστούν ανώτατα όρια 

όσον αφορά τη μεταφορά των δραστικών 

ουσιών που περιέχονται σε μη 

στοχευόμενες ζωοτροφές με βάση την 

επιστημονική εκτίμηση επικινδυνότητας 

που έχει διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή 

για την Ασφάλεια των Τροφίμων, την 

εφαρμογή της ορθής πρακτικής 

παρασκευής και την αρχή ALARA (As 

Low As Reasonably Achievable - του 

κατώτερου ευλόγως εφικτού επιπέδου). 

Ενδιάμεσα, πρέπει να καθοριστεί 

ανώτατο όριο στον παρόντα κανονισμό, 
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αναπόφευκτη μεταφορά και τον κίνδυνο 

που ενέχουν οι συγκεκριμένες δραστικές 

ουσίες. 

λαμβάνοντας υπόψη την αναπόφευκτη 

μεταφορά και τον κίνδυνο που ενέχουν οι 

συγκεκριμένες δραστικές ουσίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  53 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Αυτή η μεταφορά ουσιών μπορεί να 

συμβεί κατά τη διαδικασία της παραγωγής, 

της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και 

της μεταφοράς των ζωοτροφών, όταν 

χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός για την 

παραγωγή και την επεξεργασία, οι ίδιες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή τα ίδια 

μέσα μεταφοράς για ζωοτροφές με 

διαφορετικά συστατικά. Για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού, η έννοια της 

«μεταφοράς» χρησιμοποιείται ειδικά για 

να προσδιορίσει τη μεταπήδηση ιχνών μιας 

δραστικής ουσίας που περιέχεται σε 

φαρμακούχα ζωοτροφή σε μη στοχευόμενη 

ζωοτροφή, ενώ ο όρος «διασταυρούμενη 

επιμόλυνση» θεωρείται ότι αναφέρεται 

στην επιμόλυνση που προκύπτει από τη 

μεταφορά οποιασδήποτε ανεπιθύμητης 

ουσίας στη ζωοτροφή. Η μεταφορά 

δραστικών ουσιών που περιέχονται σε 

φαρμακούχες ζωοτροφές σε μη 

στοχευόμενες ζωοτροφές θα πρέπει να 

αποφεύγεται ή να διατηρείται στο 

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Για λόγους 

προστασίας της υγείας των ανθρώπων και 

των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, 

θα πρέπει να θεσπιστούν ανώτατα όρια 

όσον αφορά τη μεταφορά των δραστικών 

ουσιών που περιέχονται στις φαρμακούχες 

ζωοτροφές με βάση την επιστημονική 

εκτίμηση επικινδυνότητας που έχει 

διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων, την εφαρμογή 

(12) Αυτή η μεταφορά ουσιών μπορεί να 

συμβεί κατά τη διαδικασία της παραγωγής, 

της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και 

της μεταφοράς των ζωοτροφών, όταν 

χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός για την 

παραγωγή και την επεξεργασία, οι ίδιες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή τα ίδια 

μέσα μεταφοράς για ζωοτροφές με 

διαφορετικά συστατικά. Για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού, η έννοια της 

«μεταφοράς» χρησιμοποιείται ειδικά για 

να προσδιορίσει τη μεταπήδηση ιχνών μιας 

δραστικής ουσίας που περιέχεται σε 

φαρμακούχα ζωοτροφή σε μη στοχευόμενη 

ζωοτροφή, ενώ ο όρος «διασταυρούμενη 

επιμόλυνση» θεωρείται ότι αναφέρεται 

στην επιμόλυνση που προκύπτει από τη 

μεταφορά οποιασδήποτε ανεπιθύμητης 

ουσίας στη ζωοτροφή. Η μεταφορά 

δραστικών ουσιών σε μη στοχευόμενες 

ζωοτροφές θα πρέπει να διατηρείται στο 

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Για λόγους 

προστασίας της υγείας των ανθρώπων και 

των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, 

θα πρέπει να θεσπιστούν ανώτατα ιχνών 

δραστικών ουσιών που περιέχονται στις 

φαρμακούχες ζωοτροφές με βάση την 

επιστημονική εκτίμηση επικινδυνότητας 

που έχει διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή 

για την Ασφάλεια των Τροφίμων, την 

εφαρμογή της ορθής πρακτικής 

παρασκευής και την αρχή ALARA (As 

Low As Reasonably Achievable - του 
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της ορθής πρακτικής παρασκευής και την 

αρχή ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable - του κατώτερου ευλόγως 

εφικτού επιπέδου). Τα γενικά όρια θα 

πρέπει να καθοριστούν στον παρόντα 

κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη την 

αναπόφευκτη μεταφορά και τον κίνδυνο 

που ενέχουν οι συγκεκριμένες δραστικές 

ουσίες. 

κατώτερου ευλόγως εφικτού επιπέδου). Τα 

γενικά όρια θα πρέπει να καθοριστούν 

στον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας 

υπόψη την αναπόφευκτη μεταφορά και τον 

κίνδυνο που ενέχουν οι συγκεκριμένες 

δραστικές ουσίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  54 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Αυτή η μεταφορά ουσιών μπορεί να 

συμβεί κατά τη διαδικασία της παραγωγής, 

της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και 

της μεταφοράς των ζωοτροφών, όταν 

χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός για την 

παραγωγή και την επεξεργασία, οι ίδιες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή τα ίδια 

μέσα μεταφοράς για ζωοτροφές με 

διαφορετικά συστατικά. Για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού, η έννοια της 

«μεταφοράς» χρησιμοποιείται ειδικά για 

να προσδιορίσει τη μεταπήδηση ιχνών μιας 

δραστικής ουσίας που περιέχεται σε 

φαρμακούχα ζωοτροφή σε μη στοχευόμενη 

ζωοτροφή, ενώ ο όρος «διασταυρούμενη 

επιμόλυνση» θεωρείται ότι αναφέρεται 

στην επιμόλυνση που προκύπτει από τη 

μεταφορά οποιασδήποτε ανεπιθύμητης 

ουσίας στη ζωοτροφή. Η μεταφορά 

δραστικών ουσιών που περιέχονται σε 

φαρμακούχες ζωοτροφές σε μη 

στοχευόμενες ζωοτροφές θα πρέπει να 

αποφεύγεται ή να διατηρείται στο 

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Για λόγους 

προστασίας της υγείας των ανθρώπων και 

των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, 

(12) Αυτή η μεταφορά ουσιών μπορεί να 

συμβεί κατά τη διαδικασία της παραγωγής, 

της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και 

της μεταφοράς των ζωοτροφών, όταν 

χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός για την 

παραγωγή και την επεξεργασία, οι ίδιες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή τα ίδια 

μέσα μεταφοράς για ζωοτροφές με 

διαφορετικά συστατικά. Για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού, η έννοια της 

«μεταφοράς» χρησιμοποιείται ειδικά για 

να προσδιορίσει τη μεταπήδηση ιχνών μιας 

δραστικής ουσίας που περιέχεται σε 

φαρμακούχα ζωοτροφή σε μη στοχευόμενη 

ζωοτροφή, ενώ ο όρος «διασταυρούμενη 

επιμόλυνση» θεωρείται ότι αναφέρεται 

στην επιμόλυνση που προκύπτει από τη 

μεταφορά οποιασδήποτε ανεπιθύμητης 

ουσίας στη ζωοτροφή. Η μεταφορά θα 

πρέπει να αποφεύγεται ή να περιορίζεται 

στο ελάχιστο δυνατό. Για λόγους 

προστασίας της υγείας των ανθρώπων και 

των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, 

θα πρέπει να θεσπιστούν ανώτατα όρια 

όσον αφορά τη μεταφορά των δραστικών 

ουσιών που περιέχονται στις φαρμακούχες 
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θα πρέπει να θεσπιστούν ανώτατα όρια 

όσον αφορά τη μεταφορά των δραστικών 

ουσιών που περιέχονται στις φαρμακούχες 

ζωοτροφές με βάση την επιστημονική 

εκτίμηση επικινδυνότητας που έχει 

διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων, την εφαρμογή 

της ορθής πρακτικής παρασκευής και την 

αρχή ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable - του κατώτερου ευλόγως 

εφικτού επιπέδου). Τα γενικά όρια θα 

πρέπει να καθοριστούν στον παρόντα 

κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη την 

αναπόφευκτη μεταφορά και τον κίνδυνο 

που ενέχουν οι συγκεκριμένες δραστικές 

ουσίες. 

ζωοτροφές με βάση την επιστημονική 

εκτίμηση επικινδυνότητας που έχει 

διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων, την εφαρμογή 

της ορθής πρακτικής παρασκευής και την 

αρχή ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable - του κατώτερου ευλόγως 

εφικτού επιπέδου). Τα γενικά όρια θα 

πρέπει να καθοριστούν στον παρόντα 

κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη την 

αναπόφευκτη μεταφορά και τον κίνδυνο 

που ενέχουν οι συγκεκριμένες δραστικές 

ουσίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  55 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η επισήμανση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών θα πρέπει να συμμορφώνεται 

με τις γενικές αρχές που ορίζει ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 και να 

υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις 

επισήμανσης ώστε να παρέχει στον χρήστη 

τις αναγκαίες πληροφορίες για την ορθή 

χορήγηση των φαρμακούχων ζωοτροφών. 

Ομοίως, θα πρέπει να θεσπιστούν όρια 

απόκλισης της περιεκτικότητας 

κτηνιατρικού φαρμάκου που αναγράφεται 

στην επισήμανση από την πραγματική 

περιεκτικότητα. 

(13) Η επισήμανση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών θα πρέπει να συμμορφώνεται 

με τις γενικές αρχές που ορίζει ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 και να 

υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις 

επισήμανσης ώστε να παρέχει στον χρήστη 

τις αναγκαίες πληροφορίες για την ορθή 

χορήγηση των φαρμακούχων ζωοτροφών. 

Θα πρέπει να απαγορεύεται η απόκλιση 

της περιεκτικότητας κτηνιατρικού 

φαρμάκου που αναγράφεται στην 

επισήμανση από την πραγματική 

περιεκτικότητα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  56 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η επισήμανση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών θα πρέπει να συμμορφώνεται 

με τις γενικές αρχές που ορίζει ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 και να 

υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις 

επισήμανσης ώστε να παρέχει στον χρήστη 

τις αναγκαίες πληροφορίες για την ορθή 

χορήγηση των φαρμακούχων ζωοτροφών. 

Ομοίως, θα πρέπει να θεσπιστούν όρια 

απόκλισης της περιεκτικότητας 

κτηνιατρικού φαρμάκου που αναγράφεται 

στην επισήμανση από την πραγματική 

περιεκτικότητα. 

(13) Η επισήμανση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών θα πρέπει να συμμορφώνεται 

με τις γενικές αρχές που ορίζει ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 και να 

υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις 

επισήμανσης, καθώς και να περιλαμβάνει 

συνοπτικές, σαφείς και εύκολα 

κατανοητές πληροφορίες ώστε να παρέχει 

στον χρήστη τις αναγκαίες πληροφορίες 

για την ορθή χορήγηση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών. Ομοίως, θα πρέπει να 

θεσπιστούν όρια απόκλισης της 

περιεκτικότητας κτηνιατρικού φαρμάκου 

που αναγράφεται στην επισήμανση από 

την πραγματική περιεκτικότητα. 

Or. ro 

Τροπολογία  57 

Norbert Erdős 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Οι φαρμακούχες ζωοτροφές θα 

πρέπει να διατίθενται στην αγορά σε 

σφραγισμένα δοχεία για λόγους 

ασφάλειας και για λόγους προστασίας του 

χρήστη. 

διαγράφεται 

Or. hu 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τη συσκευασία υπάρχει αντίφαση μεταξύ της αιτιολογικής σκέψης και του άρθρου 

10 του σχεδίου κανονισμού· ως εκ τούτου συνιστώ τη διαγραφή της αιτιολογικής σκέψης. 
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Τροπολογία  58 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Οι φαρμακούχες ζωοτροφές θα πρέπει 

να διατίθενται στην αγορά σε σφραγισμένα 

δοχεία για λόγους ασφάλειας και για 

λόγους προστασίας του χρήστη. 

(14) Οι φαρμακούχες ζωοτροφές θα πρέπει 

να διατίθενται στην αγορά σε σφραγισμένα 

δοχεία για λόγους ασφάλειας και για 

λόγους προστασίας του χρήστη. Ωστόσο 

θα πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες 

παρεκκλίσεις για τις περιπτώσεις στις 

οποίες η εφαρμογή της απαίτησης αυτής 

δεν είναι αναγκαία για την προστασία της 

υγείας των ανθρώπων και των ζώων ή 

των συμφερόντων των καταναλωτών και 

θα συνιστούσε υπερβολικό διοικητικό και 

τεχνικό φόρτο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι υφιστάμενες παρεκκλίσεις δυνάμει του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 για 

τη μεταφορά ζωοτροφών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον προτεινόμενο 

κανονισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια με τις τρέχουσες ρυθμίσεις μεταφοράς για 

φαρμακούχες ζωοτροφές σε συγκεκριμένα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  59 

Ulrike Müller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, είτε σε 

εργοστάσιο ζωοτροφών, είτε με ειδικά 

εξοπλισμένο φορτηγό αυτοκίνητο είτε 

επιτόπου στην εκμετάλλευση, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν ή διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα, θα πρέπει να έχουν 

(16) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, είτε σε 

εργοστάσιο ζωοτροφών, είτε με ειδικά 

εξοπλισμένο φορτηγό αυτοκίνητο είτε 

επιτόπου στην εκμετάλλευση, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν ή διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα, θα πρέπει να έχουν 
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έγκριση από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα 

με το σύστημα έγκρισης που καθορίζεται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005, με 

σκοπό τόσο την ασφάλεια των ζωοτροφών 

όσο και την ιχνηλασιμότητα του 

προϊόντος. Θα πρέπει να προβλεφθεί 

μεταβατική διαδικασία για τις 

εγκαταστάσεις που έχουν ήδη εγκριθεί 

βάσει της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ. 

έγκριση από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα 

με το σύστημα έγκρισης που καθορίζεται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005, με 

σκοπό τόσο την ασφάλεια των ζωοτροφών 

όσο και την ιχνηλασιμότητα του 

προϊόντος. Θα πρέπει να προβλεφθεί 

μεταβατική διαδικασία για τις 

εγκαταστάσεις που έχουν ήδη εγκριθεί 

βάσει της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ. Δεν 

πρέπει να απαιτείται έγκριση για 

εκμεταλλεύσεις οι οποίες χορηγούν στα 

ζώα τα φάρμακα από το στόμα μέσω της 

τροφής. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η έγκριση των γεωργών ως υπευθύνων επιχειρήσεων ζωοτροφών είναι δυσανάλογη και 

επιπλέον άσκοπη. Ως εκ τούτου, λόγω της απώλειας χρόνου και του ανακύπτοντος κόστους, θα 

πρέπει να παραμείνει αρκετή η εγγραφή των πρωτογενών παραγωγών. 

 

Τροπολογία  60 

Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, είτε σε 

εργοστάσιο ζωοτροφών, είτε με ειδικά 

εξοπλισμένο φορτηγό αυτοκίνητο είτε 

επιτόπου στην εκμετάλλευση, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν ή διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα, θα πρέπει να έχουν 

έγκριση από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα 

με το σύστημα έγκρισης που καθορίζεται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005, με 

σκοπό τόσο την ασφάλεια των ζωοτροφών 

όσο και την ιχνηλασιμότητα του 

προϊόντος. Θα πρέπει να προβλεφθεί 

μεταβατική διαδικασία για τις 

εγκαταστάσεις που έχουν ήδη εγκριθεί 

(16) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, είτε σε 

εργοστάσιο ζωοτροφών, είτε με ειδικά 

εξοπλισμένο φορτηγό αυτοκίνητο είτε 

επιτόπου στην εκμετάλλευση, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν ή διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα, θα πρέπει να έχουν 

έγκριση από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα 

με το σύστημα έγκρισης που καθορίζεται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005, με 

σκοπό τόσο την ασφάλεια των ζωοτροφών 

όσο και την ιχνηλασιμότητα του 

προϊόντος. Θα πρέπει να προβλεφθεί 

μεταβατική διαδικασία για τις 

εγκαταστάσεις που έχουν ήδη εγκριθεί 
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βάσει της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ. βάσει της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ. Πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της 

πρωτογενούς παραγωγής κατά την 

έγκριση και εγγραφή, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005, για να 

καταστεί δυνατή ιδιαίτερα για μικρότερες 

και απομακρυσμένες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις η καλύτερη δυνατή 

κτηνιατρική φροντίδα και ο εφοδιασμός 

με φαρμακούχες ζωοτροφές.  

Or. de 

 

Τροπολογία  61 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Για την ασφαλή χρήση των 

φαρμακούχων ζωοτροφών, η διάθεση και η 

χρήση τους θα πρέπει να εξαρτάται από 

την προσκόμιση έγκυρης κτηνιατρικής 

συνταγής, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται 

αφού προηγουμένως εξεταστούν τα ζώα 

στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η 

αγωγή. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 

αποκλειστεί η δυνατότητα παρασκευής 

φαρμακούχων ζωοτροφών πριν από την 

προσκόμιση της συνταγής στον 

παρασκευαστή. 

(17) Για την ασφαλή χρήση των 

φαρμακούχων ζωοτροφών, η διάθεση και η 

χρήση τους θα πρέπει να εξαρτάται από 

την προσκόμιση έγκυρης κτηνιατρικής 

συνταγής, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται 

αφού προηγουμένως εξεταστούν τα ζώα 

στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η 

αγωγή. 

Or. pt 

 

Τροπολογία  62 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Για την ασφαλή χρήση των (17) Για την ασφαλή χρήση των 
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φαρμακούχων ζωοτροφών, η διάθεση και η 

χρήση τους θα πρέπει να εξαρτάται από 

την προσκόμιση έγκυρης κτηνιατρικής 

συνταγής, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται 

αφού προηγουμένως εξεταστούν τα ζώα 

στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η 

αγωγή. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 

αποκλειστεί η δυνατότητα παρασκευής 

φαρμακούχων ζωοτροφών πριν από την 

προσκόμιση της συνταγής στον 

παρασκευαστή. 

φαρμακούχων ζωοτροφών, η διάθεση και η 

χρήση τους θα πρέπει να εξαρτάται από 

την προσκόμιση έγκυρης κτηνιατρικής 

συνταγής, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται 

αφού προηγουμένως εξεταστούν τα ζώα 

στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η 

αγωγή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  63 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Για την ασφαλή χρήση των 

φαρμακούχων ζωοτροφών, η διάθεση και η 

χρήση τους θα πρέπει να εξαρτάται από 

την προσκόμιση έγκυρης κτηνιατρικής 

συνταγής, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται 

αφού προηγουμένως εξεταστούν τα ζώα 

στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η 

αγωγή. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 

αποκλειστεί η δυνατότητα παρασκευής 

φαρμακούχων ζωοτροφών πριν από την 

προσκόμιση της συνταγής στον 

παρασκευαστή. 

(17) Για την ασφαλή χρήση των 

φαρμακούχων ζωοτροφών, η διάθεση και η 

χρήση τους θα πρέπει να εξαρτάται από 

την προσκόμιση έγκυρης κτηνιατρικής 

συνταγής. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 

αποκλειστεί η δυνατότητα παρασκευής 

φαρμακούχων ζωοτροφών πριν από την 

προσκόμιση της συνταγής στον 

παρασκευαστή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  64 

Daniel Buda 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Για την ασφαλή χρήση των 

φαρμακούχων ζωοτροφών, η διάθεση και η 

χρήση τους θα πρέπει να εξαρτάται από 

την προσκόμιση έγκυρης κτηνιατρικής 

συνταγής, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται 

αφού προηγουμένως εξεταστούν τα ζώα 

στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η 

αγωγή. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 

αποκλειστεί η δυνατότητα παρασκευής 

φαρμακούχων ζωοτροφών πριν από την 

προσκόμιση της συνταγής στον 

παρασκευαστή. 

(17) Για την ασφαλή χρήση των 

φαρμακούχων ζωοτροφών, η διάθεση και η 

χρήση τους θα πρέπει να εξαρτάται από 

την προσκόμιση έγκυρης κτηνιατρικής 

συνταγής, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται 

αφού προηγουμένως εξεταστούν τα ζώα 

και γίνει κτηνιατρική διάγνωση, ή 

κατόπιν τακτικής επίσκεψης για τον 

έλεγχο της υγείας των ζώων στα οποία 

πρόκειται να χορηγηθεί η αγωγή. Ωστόσο, 

δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η 

δυνατότητα παρασκευής φαρμακούχων 

ζωοτροφών πριν από την προσκόμιση της 

συνταγής στον παρασκευαστή. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  65 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Για την ασφαλή χρήση των 

φαρμακούχων ζωοτροφών, η διάθεση και η 

χρήση τους θα πρέπει να εξαρτάται από 

την προσκόμιση έγκυρης κτηνιατρικής 

συνταγής, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται 

αφού προηγουμένως εξεταστούν τα ζώα 

στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η 

αγωγή. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 

αποκλειστεί η δυνατότητα παρασκευής 

φαρμακούχων ζωοτροφών πριν από την 

προσκόμιση της συνταγής στον 

παρασκευαστή. 

(17) Για την ασφαλή χρήση των 

φαρμακούχων ζωοτροφών, η διάθεση και η 

χρήση τους θα πρέπει να εξαρτάται από 

την προσκόμιση έγκυρης κτηνιατρικής 

συνταγής, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται 

αφού προηγουμένως έχουν εξεταστεί τα 

ζώα και εφόσον έχει γίνει διάγνωση ή αν ο 

κτηνίατρος έχει προσωπική γνώση της 

κατάστασης του ζώου. Απαιτείται πάντοτε 

η προσκόμιση γραπτής ή ηλεκτρονικής 

συνταγής όταν το φάρμακο χορηγείται 

από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον 

κτηνίατρο. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 

αποκλειστεί η δυνατότητα παρασκευής 

φαρμακούχων ζωοτροφών πριν από την 

προσκόμιση της συνταγής στον 

παρασκευαστή. 

Or. en 
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Τροπολογία  66 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Για την ασφαλή χρήση των 

φαρμακούχων ζωοτροφών, η διάθεση και η 

χρήση τους θα πρέπει να εξαρτάται από 

την προσκόμιση έγκυρης κτηνιατρικής 

συνταγής, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται 

αφού προηγουμένως εξεταστούν τα ζώα 
στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η 

αγωγή. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 

αποκλειστεί η δυνατότητα παρασκευής 

φαρμακούχων ζωοτροφών πριν από την 

προσκόμιση της συνταγής στον 

παρασκευαστή. 

(17) Για την ασφαλή χρήση των 

φαρμακούχων ζωοτροφών, η διάθεση και η 

χρήση τους θα πρέπει να εξαρτάται από 

την προσκόμιση έγκυρης γραπτής ή 

ηλεκτρονικής κτηνιατρικής συνταγής η 

οποία έχει εκδοθεί για περιορισμένη 

διάρκεια από κτηνίατρο ή άλλον ειδικά 

εξουσιοδοτημένο επαγγελματία, σύμφωνα 

με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, μετά 

από εξέταση και διάγνωση των ζώων στα 

οποία πρόκειται να χορηγηθεί η αγωγή. 

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η 

δυνατότητα παρασκευής φαρμακούχων 

ζωοτροφών πριν από την προσκόμιση της 

συνταγής στον παρασκευαστή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  67 
Julie Girling, James Nicholson 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17a) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

δεν περιορίζονται οι γραμμές διανομής 

και ο εφοδιασμός με κτηνιατρικά 

φάρμακα, στις περιπτώσεις που τα κράτη 

μέλη διαθέτουν νομικά καθορισμένο και 

επαγγελματικά καταρτισμένο σύμβουλο 

για κτηνιατρικά φάρμακα, συνεχίζεται η 

συνταγογράφηση και η χορήγηση 

συγκεκριμένων κτηνιατρικών φαρμάκων. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Τα πρόσωπα που έχουν αρμοδιότητα συνταγογράφησης συγκεκριμένων κτηνιατρικών 

φαρμάκων θα πρέπει να καθορίζονται από τις συναφείς εθνικές αρχές. Όσοι έχουν τα 

κατάλληλα προσόντα, αναγνωρισμένα από το κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν, δεν 

υπόκεινται σε απαγόρευση συνταγογράφησης και χορήγησης συγκεκριμένων κτηνιατρικών 

φαρμάκων. 

 

Τροπολογία  68 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Με σκοπό να εξασφαλιστεί η πολύ 

προσεκτική χρήση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών όσον αφορά τα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων και κατά συνέπεια ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, 

θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί όροι 

σχετικά με τη χρήση και την εγκυρότητα 

της συνταγής, τη συμμόρφωση με τον 

χρόνο αναμονής και την τήρηση αρχείων 

από τον ιδιοκτήτη των ζώων. 

(18) Με σκοπό να εξασφαλιστεί η πολύ 

προσεκτική χρήση (δηλαδή η 

ενδεδειγμένη χρήση φαρμάκων σύμφωνα 

με τη συνταγή) των φαρμακούχων 

ζωοτροφών όσον αφορά τα ζώα που 

χρησιμοποιούνται ή δεν χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή τροφίμων και κατά 

συνέπεια ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 

της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να 

προβλεφθούν ειδικοί όροι σχετικά με τη 

χρήση και την εγκυρότητα της συνταγής, 

τη συμμόρφωση με τον χρόνο αναμονής 

και την τήρηση αρχείων από τον ιδιοκτήτη 

των ζώων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Με σκοπό να εξασφαλιστεί η πολύ 

προσεκτική χρήση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών όσον αφορά τα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

(18) Με σκοπό να εξασφαλιστεί η πολύ 

προσεκτική χρήση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών όσον αφορά τα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
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τροφίμων και κατά συνέπεια ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, 

θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί όροι 

σχετικά με τη χρήση και την εγκυρότητα 

της συνταγής, τη συμμόρφωση με τον 

χρόνο αναμονής και την τήρηση αρχείων 

από τον ιδιοκτήτη των ζώων. 

τροφίμων και κατά συνέπεια ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας της υγείας των ζώων 

και της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να 

προβλεφθούν ειδικοί όροι σχετικά με τη 

χρήση και την εγκυρότητα της συνταγής, 

τη συμμόρφωση με τον χρόνο αναμονής 

και την τήρηση αρχείων από τον ιδιοκτήτη 

των ζώων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  70 

Daniel Buda 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Με σκοπό να εξασφαλιστεί η πολύ 

προσεκτική χρήση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών όσον αφορά τα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων και κατά συνέπεια ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, 

θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί όροι 

σχετικά με τη χρήση και την εγκυρότητα 

της συνταγής, τη συμμόρφωση με τον 

χρόνο αναμονής και την τήρηση αρχείων 

από τον ιδιοκτήτη των ζώων. 

(18) Με σκοπό να εξασφαλιστεί η πολύ 

προσεκτική χρήση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών και κατά συνέπεια ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, 

θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί όροι 

σχετικά με τη χρήση και την εγκυρότητα 

της συνταγής, τη συμμόρφωση με τον 

χρόνο αναμονής και την τήρηση αρχείων 

από τον ιδιοκτήτη των ζώων. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  71 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να ληφθούν μέτρα για να μειωθεί 
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των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα 

ζώα που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων. Ειδικότερα, δεν θα 

πρέπει να επιτρέπεται η χρήση τους για 

προληπτικούς λόγους ή για λόγους 

βελτίωσης της απόδοσης στα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

η συνολική χρήση αντιμικροβιακών, ιδίως 

αντιβιοτικών, στα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

 Πρέπει να απαγορεύεται η χρήση 

αντιμικροβιακών ουσιών στις 

φαρμακούχες ζωοτροφές για λόγους 

βελτίωσης της απόδοσης στα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. Η χρήση αντιμικροβιακών 

ουσιών, ιδίως αντιβιοτικών, στις 

φαρμακούχες ζωοτροφές πριν από τη 

διάγνωση της ασθένειας ή την εμφάνιση 

κλινικών ενδείξεων θα πρέπει να 

επιτρέπεται μόνο σε πολύ εξαιρετικές 

περιπτώσεις και σύμφωνα με συνταγή 

που βασίζεται στις επιδημιολογικές και 

κλινικές γνώσεις του προσώπου που 

εξέδωσε τη συνταγή. Δεν εφαρμόζεται 

ποτέ συστηματικά ούτε για να 

αντισταθμίσει κακές συνθήκες υγιεινής ή 

ανεπαρκείς συνθήκες εκτροφής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές δεν είναι παρά μία μέθοδος χορήγησης κτηνιατρικών 

φαρμακευτικών προϊόντων και ο περιορισμός των φαρμακευτικών ζωοτροφών που περιέχουν 

αντιμικροβιακά δεν είναι η ενδεδειγμένη απάντηση στον συνολικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 

που θέτει η μικροβιακή αντοχή με διάφορες μεθόδους χορήγησης. Η χρήση αντιμικροβιακών 

ουσιών για την αύξηση της απόδοσης έχει ήδη απαγορευθεί, η δε προληπτική χρήση επιτρέπεται 

μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με βάση τις συμβουλές από το πρόσωπο που εκδίδει την 

συνταγή. 

 

Τροπολογία  72 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η χρήση τους για 

προληπτικούς λόγους ή για λόγους 

βελτίωσης της απόδοσης στα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. Ειδικότερα, με εξαίρεση 

περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται 

τέτοια αγωγή για να προληφθεί η 

επιδημία επιζωοτιών, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η χρήση τους για 

προληπτικούς λόγους ή για λόγους 

βελτίωσης της απόδοσης στα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  73 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η χρήση τους για 

προληπτικούς λόγους ή για λόγους 

βελτίωσης της απόδοσης στα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές 

που περιέχουν αντιβιοτικά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη νόσων σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων, εκτός εάν αυτού του είδους η 

χρήση επιτρέπεται δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/… (κτηνιατρικά 

φάρμακα). Η απαγόρευση της χρήσης 

αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων 
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σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1831/2003 πρέπει να τηρείται με 

αυστηρότητα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  74 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η χρήση τους για 

προληπτικούς λόγους ή για λόγους 

βελτίωσης της απόδοσης στα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα 

ζώα. Η ομαδική αγωγή με φαρμακούχες 

ζωοτροφές που περιέχουν αντιμικροβιακά 

κτηνιατρικά φάρμακα θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνον σε 

δικαιολογημένες περιπτώσεις, στις οποίες 

δεν κρίνεται σκόπιμη η μεμονωμένη 

αγωγή. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η χρήση κτηνιατρικών 

φαρμάκων που περιέχουν αντιμικροβιακά 
για προληπτικούς λόγους (προφύλαξης) ή 

για λόγους βελτίωσης της απόδοσης στα 

ζώα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές χρησιμοποιούνται συχνά για τη θεραπεία ομάδων ζώων. Η 

μεμονωμένη αγωγή θα πρέπει πάντοτε να εξετάζεται πριν από τη χορήγηση αγωγής με 

φαρμακούχες ζωοτροφές που περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά φάρμακα. 

 

Τροπολογία  75 

Tibor Szanyi 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η χρήση τους για 

προληπτικούς λόγους ή για λόγους 

βελτίωσης της απόδοσης στα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα 

ζώα. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η χρήση τους για 

προληπτικούς λόγους ή για λόγους 

βελτίωσης της απόδοσης στα ζώα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η χρήση τους για 

προληπτικούς λόγους ή για λόγους 

βελτίωσης της απόδοσης στα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα 

ζώα. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η χρήση αντιβιοτικών για 

λόγους προφύλαξης. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Ο περιορισμός της χρήσης των φαρμακούχων ζωοτροφών που περιέχουν αντιμικροβιακές 

ουσίες είναι ζωτικής σημασίας για όλα τα ζώα, όχι μόνο για εκείνα που χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή τροφίμων. Ο όρος «χρήση για προληπτικούς λόγους» αντικαταστάθηκε από έναν 

πιο ακριβή. 

 

Τροπολογία  77 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η χρήση τους για 

προληπτικούς λόγους ή για λόγους 

βελτίωσης της απόδοσης στα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. Δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται καθόλου 

αντιμικροβιακά που είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικά για ανθρώπινη χρήση. 

Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η 

λεγόμενη προληπτική χρήση ή η χρήση 

αντιμικροβιακών για λόγους βελτίωσης 

της απόδοσης στα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα αντιμικροβιακά με ιδιαίτερη σημασία για την ανθρώπινη χρήση πρέπει να προορίζονται 

αποκλειστικά για τους ανθρώπους· ο ΠΟΥ έχει συντάξει κατάλογο των αντιμικροβιακών που 

είναι «ιδιαιτέρως σημαντικά» για την ανθρώπινη υγεία. Δεύτερον, οι «προληπτικοί λόγοι» είναι 

όρος ασαφής και ανοικτός σε παρερμηνείες· σε άλλες τροπολογίες έχουμε χρησιμοποιήσει τον 

όρο «προληπτικά μέτρα», ο οποίος μειώνει κατ’ αρχάς την ανάγκη χρήσης αντιμικροβιακών, 

δηλαδή στόχος μας είναι η διάκριση μεταξύ αγωγής για λόγους προφύλαξης με αντιμικροβιακά 

και μέτρων που θα εμποδίζουν τη χρήση τους. 
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Τροπολογία  78 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα 

ζώα που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων. Ειδικότερα, δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται η χρήση τους για 

προληπτικούς λόγους ή για λόγους 

βελτίωσης της απόδοσης στα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

αντιμικροβιακών ουσιών σε ζώα. Δεν 
πρέπει να επιτρέπεται η χρήση τους για 

προληπτικούς λόγους ή για λόγους 

βελτίωσης της απόδοσης στα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. Η Επιτροπή πρέπει να 

ενθαρρύνει την καινοτομία στην 

ανάπτυξη διατροφικών λύσεων που να 

συμμορφώνονται με την καλή 

μεταχείριση των ζώων και να 

συμβάλλουν έτσι στη μείωση της ανάγκης 

κτηνιατρικής αγωγής, και ιδιαίτερα μέσω 

αντιμικροβιακών.  

Or. en 

 

Τροπολογία  79 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η χρήση τους για 

προληπτικούς λόγους ή για λόγους 

βελτίωσης της απόδοσης στα ζώα που 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα 

ζώα. Η χρήση των αντιβιοτικών με στόχο 

τη βελτίωση της απόδοσης των ζώων που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων έχει απαγορευθεί από το 2006. 

Επιπλέον, δεν πρέπει να επιτραπεί η 
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χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

γενίκευση της προληπτικής χρήσης 

φαρμακούχων ζωοτροφών που περιέχουν 

αντιμικροβιακές ουσίες·  

Or. it 

 

Τροπολογία  80 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η χρήση τους για 

προληπτικούς λόγους ή για λόγους 

βελτίωσης της απόδοσης στα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

(19) Λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία που 

αποτελεί η μικροβιακή αντοχή, είναι 

σκόπιμο να είναι περιορισμένη η χρήση 

των φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. Θα πρέπει να απαγορεύεται η 

χρήση τους για προληπτικούς λόγους ή για 

λόγους βελτίωσης της απόδοσης στα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  81 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19a) Η μεταφύλαξη για μεγάλα ζώα, 

όπως οι χοίροι και οι αγελάδες, δεν θα 

πρέπει να επιτρέπεται, καθώς τα ζώα 

αυτά θα πρέπει να τυγχάνουν 

μεμονωμένης αγωγής. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19β) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1831/2003, η από 1ης Ιανουαρίου 

2006 απαγόρευση της χρήσης 

αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων 

θα πρέπει να τηρείται απαρεγκλίτως και 

να επιβάλλεται δεόντως. 

Or. en 

 

Τροπολογία  83 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19γ) Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε 

εναλλακτικά μέτρα, ώστε να αποτρέπεται 

το ενδεχόμενο ασθένειες που εντοπίζονται 

μεμονωμένα να διαδοθούν σε ολόκληρες 

ομάδες ζώων, πριν να καταφύγει κανείς 

σε αγωγή με αντιμικροβιακά όπως η 

φυσική απομόνωση από την ομάδα ή η 

εκτροφή σε μικρότερες ομάδες ζώων.  

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Θα πρέπει να καθιερωθεί ένα σύστημα 

συλλογής των προϊόντων που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν ή έληξαν, ώστε να 

τίθεται υπό έλεγχο οποιοσδήποτε κίνδυνος 

μπορεί να προκύψει από τα προϊόντα αυτά 

για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή 

το περιβάλλον. 

(20) Θα πρέπει να καθιερωθεί ένα σύστημα 

συλλογής των προϊόντων που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν ή έληξαν, ώστε να 

τίθεται υπό έλεγχο οποιοσδήποτε κίνδυνος 

μπορεί να προκύψει από τα προϊόντα αυτά 

για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή 

το περιβάλλον. Στα σημεία συλλογής θα 

πρέπει να διατηρούνται αρχεία σχετικά με 

την επιστροφή φαρμακούχων ζωοτροφών 

που δεν καταναλώθηκαν και περιέχουν 

αντιμικροβιακά κτηνιατρικά φάρμακα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  85 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20a) Θα πρέπει να ενημερώνεται ένα 

αρχείο των συνταγών δραστικών ουσιών 

στο επίπεδο των αρχών που είναι 

αρμόδιες για τη διαχείριση του νερού, 

προκειμένου να είναι δυνατή η 

ιχνηλασιμότητα της διασποράς χημικών 

ουσιών στα οικοσυστήματα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  86 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) στην παρασκευή, αποθήκευση και 

μεταφορά των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων· 

(α) στην παρασκευή, αποθήκευση και 

μεταφορά των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων που 

προορίζονται τόσο για ζώα που δεν 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων όσο και για ζώα που 

χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Hannu Takkula 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) στην παρασκευή, αποθήκευση και 

μεταφορά των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων· 

(α) στην παρασκευή, αποθήκευση και 

μεταφορά των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων που 

προορίζονται για ζώα που δεν 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων και για ζώα που 

χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  88 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) στη διάθεση στην αγορά, 

περιλαμβανομένων των εισαγωγών, και τη 

χρήση των φαρμακούχων ζωοτροφών και 

των ενδιάμεσων προϊόντων· 

(β) στη διάθεση στην αγορά, 

περιλαμβανομένων των εισαγωγών, και τη 

χρήση των φαρμακούχων ζωοτροφών και 

των ενδιάμεσων προϊόντων που 

προορίζονται τόσο για ζώα που δεν 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
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τροφίμων όσο και για ζώα που 

χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) στη διάθεση στην αγορά, 

περιλαμβανομένων των εισαγωγών, και τη 

χρήση των φαρμακούχων ζωοτροφών και 

των ενδιάμεσων προϊόντων· 

(β) στη διάθεση στην αγορά, 

περιλαμβανομένων των εισαγωγών από 

τρίτες χώρες, και τη χρήση των 

φαρμακούχων ζωοτροφών και των 

ενδιάμεσων προϊόντων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  90 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στη διάθεση στην αγορά, 

περιλαμβανομένων των εισαγωγών, και τη 

χρήση των φαρμακούχων ζωοτροφών και 

των ενδιάμεσων προϊόντων· 

β) στη διάθεση στην αγορά, 

περιλαμβανομένων των εισαγωγών από 

τρίτες χώρες, και τη χρήση των 

φαρμακούχων ζωοτροφών και των 

ενδιάμεσων προϊόντων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  91 

Ulrike Müller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για 

έτοιμα κτηνιατρικά φάρμακα που 

χορηγούνται από το στόμα και 

επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε 

ζωοτροφές ή στο πόσιμο νερό καθώς και 

για μίγματα τέτοιων φαρμάκων με 

ζωοτροφές τα οποία παράγονται στις 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για άμεση 

χορήγηση. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Στις διατάξεις για κτηνιατρικά φάρμακα που χορηγούνται από το στόμα ρυθμίζεται επαρκώς 

πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται. Σε αυτές περιλαμβάνεται η πρόσμειξη με τις ζωοτροφές 

αμέσως πριν από τη χορήγησή τους. 

 

Τροπολογία  92 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 

σε τελικά κτηνιατρικά φάρμακα που 

χορηγούνται από το στόμα και των 

οποίων έχει εγκριθεί η χρήση μέσω 

ζωοτροφής ως πόσιμης σκόνης, 

προοριζόμενης για φαρμακευτική αγωγή 

σε μικρές ομάδες ή μέσω πόσιμου νερού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να γίνεται ρητή διάκριση μεταξύ του πεδίου εφαρμογής της παρούσας πρότασης και της 

πρότασης κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Πρέπει να ορίζεται σαφώς ότι οι διάφορες 

μορφές «πόσιμης σκόνης» (που επιτρέπεται ή προορίζονται να χορηγούνται με επίπαση πάνω 

στην τροφή ή απευθείας μείξη εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης προκειμένου για μικρές 

ποσότητες τροφής που χορηγούνται σε μικρές ομάδες ζώων) εξαιρούνται από το πεδίο 
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εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ομοίως, «η πόσιμη σκόνη που χρησιμοποιείται στο 

πόσιμο νερό» πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής τους παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  93 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) «πρόσθετες ύλες ζωοτροφών» και 

«ημερήσιο σιτηρέσιο» όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1831/2003· 

(β) «πρόσθετες ύλες ζωοτροφών», 

«αντιμικροβιακά», «αντιβιοτικά» και 

«ημερήσιο σιτηρέσιο» όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1831/2003· 

Or. en 

 

Τροπολογία  94 

Hannu Takkula 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) «ζώο που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή τροφίμων», «πρώτες ύλες 

ζωοτροφών», «σύνθετες ζωοτροφές», 

«συμπληρωματικές ζωοτροφές», 

«ανόργανες ζωοτροφές», «επισήμανση», 

«ετικέτα», «ελάχιστη διάρκεια 

αποθήκευσης» και «παρτίδα» όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009· 

(γ) «ζώο που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή τροφίμων», «ζώο που δεν 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

τροφίμων», «γουνοφόρο ζώο», «πρώτες 

ύλες ζωοτροφών», «σύνθετες ζωοτροφές», 

«συμπληρωματικές ζωοτροφές», 

«ανόργανες ζωοτροφές», «επισήμανση», 

«ετικέτα», «ελάχιστη διάρκεια 

αποθήκευσης» και «παρτίδα» όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να συμπεριληφθούν τα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων, 
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διότι απαιτείται ο ίδιος τύπος ζωοτροφής για την αγωγή τους. 

 

Τροπολογία  95 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) «ζώο που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή τροφίμων», «πρώτες ύλες 

ζωοτροφών», «σύνθετες ζωοτροφές», 

«συμπληρωματικές ζωοτροφές», 

«ανόργανες ζωοτροφές», «επισήμανση», 

«ετικέτα», «ελάχιστη διάρκεια 

αποθήκευσης» και «παρτίδα» όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009· 

(γ) «ζώο που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή τροφίμων» και «ζώο που δεν 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

τροφίμων», «πρώτες ύλες ζωοτροφών», 

«σύνθετες ζωοτροφές», 

«συμπληρωματικές ζωοτροφές», 

«ανόργανες ζωοτροφές», «επισήμανση», 

«ετικέτα», «ελάχιστη διάρκεια 

αποθήκευσης» και «παρτίδα» όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009· 

Or. en 

 

Τροπολογία  96 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) «ζώο που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή τροφίμων», «πρώτες ύλες 

ζωοτροφών», «σύνθετες ζωοτροφές», 

«συμπληρωματικές ζωοτροφές», 

«ανόργανες ζωοτροφές», «επισήμανση», 

«ετικέτα», «ελάχιστη διάρκεια 

αποθήκευσης» και «παρτίδα» όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009· 

(γ) «ζώο που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή τροφίμων», «ζώο που δεν 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

τροφίμων», «πρώτες ύλες ζωοτροφών», 

«σύνθετες ζωοτροφές», 

«συμπληρωματικές ζωοτροφές», 

«ανόργανες ζωοτροφές», «επισήμανση», 

«ετικέτα», «ελάχιστη διάρκεια 

αποθήκευσης» και «παρτίδα» όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009· 

Or. it 
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Τροπολογία  97 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) «ζώο που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή τροφίμων», «πρώτες ύλες 

ζωοτροφών», «σύνθετες ζωοτροφές», 

«συμπληρωματικές ζωοτροφές», 

«ανόργανες ζωοτροφές», «επισήμανση», 

«ετικέτα», «ελάχιστη διάρκεια 

αποθήκευσης» και «παρτίδα» όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009· 

(γ) «ζώο που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή τροφίμων», «ζώο που δεν 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

τροφίμων», «πρώτες ύλες ζωοτροφών», 

«σύνθετες ζωοτροφές», 

«συμπληρωματικές ζωοτροφές», 

«ανόργανες ζωοτροφές», «επισήμανση», 

«ετικέτα», «ελάχιστη διάρκεια 

αποθήκευσης» και «παρτίδα» όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009· 

Or. en 

 

Τροπολογία  98 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) «επιχείρηση» όπως ορίζεται στο άρθρο 

3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005· 

(δ) «επιχείρηση» και «υπεύθυνος 

επιχείρησης ζωοτροφών» όπως ορίζεται 

στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

183/2005· 

Or. en 

 

Τροπολογία  99 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) «κτηνιατρικό φάρμακο», «χρόνος 

αναμονής», «δοσολογία του φαρμάκου» 

και «κτηνιατρική συνταγή» όπως 

ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

2001/82/ΕΚ. 

(στ) «κτηνιατρικό φάρμακο», «χρόνος 

αναμονής», «δοσολογία του φαρμάκου», 

«κτηνιατρική συνταγή» και «πρόμειγμα 

για φαρμακούχες ζωοτροφές», όπως 

ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

2001/82/ΕΚ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός του «προμείγματος για φαρμακούχες ζωοτροφές» πρέπει να τροποποιηθεί, καθώς το 

φαρμακούχο πρόμειγμα είναι κτηνιατρικό φάρμακο το οποίο αποτελεί την κύρια ενδεδειγμένη 

φαρμακευτική μορφή που επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ενσωματωμένη σε φαρμακούχες 

ζωοτροφές υπό συνθήκες που συμφωνούν πλήρως με τους όρους για τη χορήγηση άδειας 

κυκλοφορίας. 

 

Τροπολογία  100 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (στ α) οι ορισμοί των «αντιμικροβιακών» 

και των «αντιβιοτικών», όπως 

αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 

2015/…(κτηνιατρικά φάρμακα)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  101 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) «φαρμακούχα ζωοτροφή»: μείγμα ενός 

ή περισσότερων κτηνιατρικών φαρμάκων 

(α) «φαρμακούχα ζωοτροφή»: μείγμα ενός 

κτηνιατρικού φαρμάκου ή ενός 
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ή ενδιάμεσων προϊόντων με μία ή 

περισσότερες ζωοτροφές, το οποίο είναι 

έτοιμο για να χορηγηθεί απευθείας ως 

τροφή στα ζώα χωρίς περαιτέρω 

επεξεργασία· 

ενδιάμεσου προϊόντος με μία ή 

περισσότερες ζωοτροφές, το οποίο είναι 

έτοιμο για να χορηγηθεί απευθείας ως 

τροφή στα ζώα χωρίς περαιτέρω 

επεξεργασία, λόγω των θεραπευτικών ή 

προληπτικών ιδιοτήτων που έχει το 

φαρμακευτικό μέρος του μείγματος και 

των θρεπτικών ιδιοτήτων που έχει το 

διατροφικό μέρος του μείγματος· 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν οι στόχοι της φαρμακούχας ζωοτροφής στον ορισμό, με 

βάση τον ορισμό της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, προκειμένου να διασαφηνίζονται οι θεραπευτικές ή 

προληπτικές ιδιότητες και οι θρεπτικές ιδιότητές της (που εξασφαλίζονται από το διατροφικό 

μέρος του μείγματος).  

 

Τροπολογία  102 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) «φαρμακούχα ζωοτροφή»: μείγμα ενός 

ή περισσότερων κτηνιατρικών φαρμάκων 

ή ενδιάμεσων προϊόντων με μία ή 

περισσότερες ζωοτροφές, το οποίο είναι 

έτοιμο για να χορηγηθεί απευθείας ως 

τροφή στα ζώα χωρίς περαιτέρω 

επεξεργασία· 

(α) «φαρμακούχα ζωοτροφή»: μείγμα ενός 

κτηνιατρικού φαρμάκου ή ενός 

ενδιάμεσου προϊόντος με μία ή 

περισσότερες ζωοτροφές, το οποίο είναι 

έτοιμο για να χορηγηθεί απευθείας ως 

τροφή στα ζώα χωρίς περαιτέρω 

επεξεργασία, λόγω των θεραπευτικών ή 

προληπτικών ιδιοτήτων που έχει το 

φαρμακευτικό μέρος του μείγματος και 

των θρεπτικών ιδιοτήτων που έχει το 

διατροφικό μέρος του μείγματος· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  103 

Nicola Caputo 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) «φαρμακούχα ζωοτροφή»: μείγμα ενός 

ή περισσότερων κτηνιατρικών φαρμάκων ή 

ενδιάμεσων προϊόντων με μία ή 

περισσότερες ζωοτροφές, το οποίο είναι 

έτοιμο για να χορηγηθεί απευθείας ως 

τροφή στα ζώα χωρίς περαιτέρω 

επεξεργασία· 

(α) «φαρμακούχα ζωοτροφή»: ζωοτροφή 

που προκύπτει από την παραγωγή ενός ή 

περισσότερων κτηνιατρικών φαρμάκων 

που έχουν εγκριθεί για τον σκοπό αυτό ή 

ενδιάμεσων προϊόντων με μία ή 

περισσότερες ζωοτροφές, το οποίο είναι 

έτοιμο για να χορηγηθεί απευθείας ως 

τροφή στα ζώα χωρίς περαιτέρω 

επεξεργασία· 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός των φαρμακούχων ζωοτροφών θα πρέπει να διασαφηνίζει το νομικό καθεστώς για 

τις «φαρμακούχες ζωοτροφές» και δεν πρέπει να είναι δεσμευτικός όσον αφορά την έννοια της 

«ανάμειξης», καθώς ενδέχεται να είναι υπερβολικά περιοριστική. Ειδικότερα, υπάρχουν άλλες 

αναδυόμενες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο μεταφοράς ουσιών. 

 

Τροπολογία  104 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) «φαρμακούχα ζωοτροφή»: μείγμα ενός 

ή περισσότερων κτηνιατρικών φαρμάκων ή 

ενδιάμεσων προϊόντων με μία ή 

περισσότερες ζωοτροφές, το οποίο είναι 

έτοιμο για να χορηγηθεί απευθείας ως 

τροφή στα ζώα χωρίς περαιτέρω 

επεξεργασία· 

(α) «φαρμακούχα ζωοτροφή»: προϊόν 

παρασκευής ενός ή περισσότερων 

κτηνιατρικών φαρμάκων ή ενδιάμεσων 

προϊόντων που έχουν επιτραπεί για αυτό 

τον σκοπό με μία ή περισσότερες 

ζωοτροφές, το οποίο είναι έτοιμο για να 

χορηγηθεί απευθείας ως τροφή στα ζώα 

χωρίς περαιτέρω επεξεργασία· 

Or. en 
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Τροπολογία  105 

Hannu Takkula 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) «φαρμακούχα ζωοτροφή»: μείγμα ενός 

ή περισσότερων κτηνιατρικών φαρμάκων ή 

ενδιάμεσων προϊόντων με μία ή 

περισσότερες ζωοτροφές, το οποίο είναι 

έτοιμο για να χορηγηθεί απευθείας ως 

τροφή στα ζώα χωρίς περαιτέρω 

επεξεργασία· 

(α) «φαρμακούχα ζωοτροφή»: μείγμα ενός 

ή περισσότερων κτηνιατρικών φαρμάκων ή 

ενδιάμεσων προϊόντων με σύνθετες 

ζωοτροφές, το οποίο είναι έτοιμο για να 

χορηγηθεί απευθείας ως τροφή στα ζώα 

χωρίς περαιτέρω επεξεργασία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  106 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) «ενδιάμεσο προϊόν»: μείγμα ενός ή 

περισσότερων κτηνιατρικών φαρμάκων με 

μία ή περισσότερες ζωοτροφές, που 

προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την 

παρασκευή φαρμακούχας ζωοτροφής· 

(β) «ενδιάμεση φαρμακούχα ζωοτροφή»: 

μείγμα ενός ή περισσότερων κτηνιατρικών 

φαρμάκων με μία ή περισσότερες πρώτες 

ύλες, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 

για την παρασκευή φαρμακούχας 

ζωοτροφής· 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Θεωρούμε ότι είναι καλύτερο να γίνεται αναφορά σε μείγμα ενός ή περισσότερων κτηνιατρικών 

φαρμάκων με μία ή περισσότερες πρώτες ύλες παρά με μία ή περισσότερες ζωοτροφές, καθώς 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η χρήση του όρου «τροφή», χωρίς διευκρίνιση, υποδηλώνει ότι 

μπορεί να συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη ζωοτροφών, με τις πρόσθετες ύλες τους, κλπ. 

 

Τροπολογία  107 

Nicola Caputo 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) «ενδιάμεσο προϊόν»: μείγμα ενός ή 

περισσότερων κτηνιατρικών φαρμάκων με 

μία ή περισσότερες ζωοτροφές, που 

προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την 

παρασκευή φαρμακούχας ζωοτροφής· 

(β) «ενδιάμεση φαρμακούχα ζωοτροφή»: 

ζωοτροφή που προκύπτει από την 

ανάμειξη ενός ή περισσότερων 

κτηνιατρικών φαρμάκων που έχουν 

εγκριθεί για τον σκοπό αυτό με μία ή 

περισσότερες ζωοτροφές, που προορίζεται 

να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή 

φαρμακούχας ζωοτροφής· 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός που περιλαμβάνει η πρόταση της Επιτροπής είναι διφορούμενος και πρέπει να 

αποσαφηνιστεί. 

 

Τροπολογία  108 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) «υπεύθυνος επιχείρησης 

ζωοτροφών»: το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που έχει την ευθύνη να 

εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις 

του παρόντος κανονισμού στην 

επιχείρηση ζωοτροφών που έχει υπό τον 

έλεγχό του· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  109 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) «υπεύθυνος επιχείρησης 

ζωοτροφών»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος 

κανονισμού στην επιχείρηση ζωοτροφών 

που έχει υπό τον έλεγχό του·  

(στ) «υπεύθυνος επιχείρησης 

φαρμακούχων ζωοτροφών»: το φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη να 

εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις 

του παρόντος κανονισμού στην επιχείρηση 

ζωοτροφών που έχει υπό τον έλεγχό του, 

συμπεριλαμβανομένων των μεσιτών και 

των κτηνοτρόφων που χρησιμοποιούν 

φαρμακούχες ζωοτροφές οι οποίες 

προορίζονται για τα ζώα που έχουν στην 

κατοχή τους·  

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να προστεθούν δύο ορισμοί, ο ορισμός του παρασκευαστή φαρμακούχων 

ζωοτροφών και του ζωεμπόρου. 

 

Τροπολογία  110 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) «υπεύθυνος επιχείρησης 

ζωοτροφών»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος 

κανονισμού στην επιχείρηση ζωοτροφών 

που έχει υπό τον έλεγχό του·  

(στ) «υπεύθυνος επιχείρησης 

φαρμακούχων ζωοτροφών»: το φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη να 

εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις 

του παρόντος κανονισμού στην επιχείρηση 

ζωοτροφών που έχει υπό τον έλεγχό του, 

συμπεριλαμβανομένων των μεσιτών και 

των κτηνοτρόφων που χρησιμοποιούν 

φαρμακούχες ζωοτροφές οι οποίες 

προορίζονται για τα ζώα που έχουν στην 

κατοχή τους·  

Or. fr 
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Τροπολογία  111 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ζ) «διανομέας»: ο υπεύθυνος επιχείρησης 

ζωοτροφών που προμηθεύει φαρμακούχες 

ζωοτροφές, συσκευασμένες ή έτοιμες για 

χρήση, στον ιδιοκτήτη των ζώων· 

(ζ) «διανομέας»: ο υπεύθυνος επιχείρησης 

ζωοτροφών που προμηθεύει φαρμακούχες 

ζωοτροφές, συσκευασμένες ή έτοιμες για 

χρήση, σε άλλους διανομείς και απευθείας 

στον ιδιοκτήτη των ζώων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  112 

Norbert Erdős 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) «χειριστής μετακινούμενου 

συστήματος ανάμειξης»: υπεύθυνος 

επιχείρησης ζωοτροφών με εγκατάσταση 

ζωοτροφών που αποτελείται από ειδικά 

εξοπλισμένο φορτηγό αυτοκίνητο για την 

παρασκευή φαρμακούχων ζωοτροφών· 

διαγράφεται 

Or. hu 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, ένα ειδικά εξοπλισμένο φορτηγό (το οποίο υπόκειται σε 

υποχρέωση άδειας) δεν μπορεί να διασφαλίσει την ίδια ομοιογένεια και αξιοπιστία σε 

συγκεκριμένο τόπο όπως ένα εργοστάσιο ζωοτροφών, το οποίο πρέπει να τηρεί με αυστηρότητα 

συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ως εκ τούτου δεν είμαι υπέρ της παρασκευής φαρμακούχων 

ζωοτροφών σε μετακινούμενα συστήματα ανάμειξης. 

 

Τροπολογία  113 

Hannu Takkula 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(η) «χειριστής μετακινούμενου 

συστήματος ανάμειξης»: υπεύθυνος 

επιχείρησης ζωοτροφών με εγκατάσταση 

ζωοτροφών που αποτελείται από ειδικά 

εξοπλισμένο φορτηγό αυτοκίνητο για την 

παρασκευή φαρμακούχων ζωοτροφών· 

(η) «χειριστής μετακινούμενου 

συστήματος ανάμειξης»: υπεύθυνος 

επιχείρησης ζωοτροφών με έναν ή 

περισσότερους μετακινούμενους 

εξοπλισμούς ανάμειξης για την 

παρασκευή φαρμακούχων ζωοτροφών στις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εκτός από τα φορτηγά υπάρχει εξοπλισμός ρυμουλκούμενος π.χ. από ελκυστήρες. 

 

Τροπολογία  114 

Hannu Takkula 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(θ) «χειριστής συστήματος ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση»: υπεύθυνος επιχείρησης 

ζωοτροφών που παρασκευάζει 

φαρμακούχες ζωοτροφές επιτόπου στην 

εκμετάλλευση στην οποία πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν. 

(θ) «χειριστής συστήματος ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση»: υπεύθυνος επιχείρησης 

ζωοτροφών που παρασκευάζει 

φαρμακούχες ζωοτροφές επιτόπου στην 

εκμετάλλευση για ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  115 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – σημείο 2 – παράγραφος θ α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ α) «αντιμικροβιακά»: η δραστική 

ουσία συνθετικής ή φυσικής προέλευσης 

η οποία εξοντώνει μικροοργανισμούς, 

αναστέλλει την αύξησή τους ή την 

ικανότητά τους να αναπαράγονται σε ζώα 

ή ανθρώπους· οι αντιμικροβιακές ουσίες 

περιλαμβάνουν αντιβακτηριακά, αντιιικά, 

αντιμυκητικά και αντιπρωτοζωικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  116 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – σημείο 2 – παράγραφος θ α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ α) «αντιμικροβιακά»: κάθε χημική 

ένωση με άμεση δράση σε 

μικροοργανισμούς που χρησιμοποιείται 

για θεραπεία ή πρόληψη λοιμώξεων. Στα 

αντιμικροβιακά περιλαμβάνονται τα 

αντιβακτηριακά, τα αντιιικά, τα 

αντιμυκητικά και τα αντιπρωτοζωικά· 
 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός των «αντιμικροβιακών» θα πρέπει να τροποποιηθεί για να εκφραστεί σαφώς και να 

διευκρινιστεί η έκταση και η κάλυψη αυτής της σημαντικής κατηγορίας (έχοντας επίσης υπόψη 

το γεγονός ότι η ανάπτυξη αντοχής δεν αποτελεί ζήτημα μόνο για τα αντιβακτηριακά αλλά και 

για άλλες ουσίες, όπως αναφέρονται στον ανωτέρω ορισμό). Ο εισαχθείς ορισμός εγκρίθηκε 

από τους HMA (προϊστάμενοι των εθνικών οργανισμών φαρμάκων) τον Οκτώβριο του 2012. 

 

Τροπολογία  117 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Mihai Ţurcanu, Laurenţiu Rebega 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ α) «αντιμικροβιακά»: γενικός όρος για 

κάθε χημική ένωση με άμεση δράση σε 

μικροοργανισμούς που χρησιμοποιείται 

για θεραπεία ή πρόληψη λοιμώξεων· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  118 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – σημείο 2 – παράγραφος θ β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ β) «αντιμικροβιακά»: αντιβακτηριακά 

που χρησιμοποιούνται για την 

αντιμετώπιση βακτηριακών μολύνσεων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σε αντιδιαστολή προς τον ευρύτερο ορισμό των «αντιμικροβιακών», ο οποίος συμπεριλαμβάνει 

αντιιικά, αντιμυκητικά και αντιπρωτοζωικά 

 

Τροπολογία  119 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ γ) «αντιπαρασιτικό»: φαρμακευτική 

ουσία που χρησιμοποιείται για τη 

θεραπεία παρασιτικών νόσων που 

οφείλονται σε διάφορες αιτίες· 
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Or. ro 

 

Τροπολογία  120 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ δ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ δ) «διασταυρούμενη επιμόλυνση»: 

μόλυνση που προκύπτει από τη μεταφορά 

οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ουσίας στη 

ζωοτροφή· 

Or. en 

Τροπολογία  121 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ ε (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ ε) «προληπτική αγωγή (προφύλαξη)»: 

αγωγή που χορηγείται σε ζώο ή σε ομάδα 

ζώων πριν από την εμφάνιση κλινικών 

ενδείξεων μιας ασθένειας, προκειμένου 

να προληφθεί η εκδήλωση ασθένειας ή 

λοίμωξης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκρινιστεί ο όρος «προληπτική χρήση», προστέθηκε μια ακριβής διάκριση 

μεταξύ των διαφόρων μορφών αγωγής. Ο εισαχθείς ορισμός εγκρίθηκε από την EPRUMA 

(ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υπεύθυνη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα) τον 

Μάιο του 2013. 

 

Τροπολογία  122 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ ε (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ ε) «προληπτική αγωγή (προφύλαξη)»: 

αγωγή που χορηγείται σε ζώο ή σε ομάδα 

ζώων πριν από την εμφάνιση κλινικών 

ενδείξεων μιας ασθένειας, προκειμένου 

να προληφθεί η εκδήλωση ασθένειας ή 

λοίμωξης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκρινιστεί ο όρος «προληπτική χρήση». 

 

Τροπολογία  123 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ ε (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ ε) «προληπτική αγωγή (προφύλαξη)»: 

αγωγή που χορηγείται σε ζώο ή σε ομάδα 

ζώων πριν από την εμφάνιση κλινικών 

ενδείξεων μιας ασθένειας, προκειμένου 

να προληφθεί η εκδήλωση ασθένειας ή 

λοίμωξης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκρινιστεί ο όρος «προληπτική χρήση», προστέθηκε μια ακριβής διάκριση 

μεταξύ των διαφόρων μορφών αγωγής. Ο εισαχθείς ορισμός εγκρίθηκε από την EPRUMA 

(ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υπεύθυνη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα) τον 

Μάιο του 2013. (Σε περίπτωση που ο ορισμός εισαχθεί στα κτηνιατρικά φάρμακα που 

σχετίζονται με τον κανονισμό, θα ήταν ίσως σκόπιμο να εισαχθεί η σύνδεση με τον παρόντα 

κανονισμό.) 
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Τροπολογία  124 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ ε (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ ε) «προληπτική αγωγή (προφύλαξη)»: 

αγωγή που χορηγείται σε ζώο ή σε ομάδα 

ζώων πριν από την εμφάνιση κλινικών 

ενδείξεων μιας ασθένειας, προκειμένου 

να προληφθεί η εκδήλωση ασθένειας ή 

λοίμωξης· 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκρινιστεί ο όρος «προληπτική χρήση», προστέθηκε ακριβής διάκριση 

μεταξύ των διαφόρων μορφών αγωγής. Ο εισαχθείς ορισμός εγκρίθηκε από την EPRUMA 

(ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υπεύθυνη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα) τον 

Μάιο του 2013. 

 

Τροπολογία  125 

Hannu Takkula 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – σημείο 2 – παράγραφος 30 ε (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ ε) «πρόληψη νόσων»: αγωγή που 

χορηγείται σε ομάδα ζώων που δεν 

εμφανίζουν κλινικές ενδείξεις ασθένειας· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τροπολογία που προτείνεται προκειμένου να γίνει διάκριση μεταξύ χρήσης για προφύλαξη και 

χρήσης για μεταφύλαξη. 

 



 

PE560.826v01-00 54/167 AM\1066386EL.doc 

EL 

Τροπολογία  126 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – σημείο 2 – παράγραφος 30 στ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (if) «αγωγή ελέγχου (μεταφύλαξη)»: 

αγωγή που χορηγείται σε ομάδα ζώων 

μετά από διάγνωση ασθένειας σε τμήμα 

της ομάδας, με στόχο τη θεραπεία των 

άρρωστων ζώων και τον έλεγχο της 

διάδοσης της ασθένειας σε ζώα που 

βρίσκονται σε στενή επαφή και 

διατρέχουν κίνδυνο, και τα οποία μπορεί 

ήδη να έχουν μολυνθεί (υποκλινική 

μόλυνση)· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκρινιστεί ο όρος «προληπτική χρήση», προστέθηκε μια ακριβής διάκριση 

μεταξύ των διαφόρων μορφών αγωγής. Ο εισαχθείς ορισμός εγκρίθηκε από την EPRUMA 

(ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υπεύθυνη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα) τον 

Μάιο του 2013. 

 

Τροπολογία  127 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – σημείο 2 – παράγραφος 30 στ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (if) «αγωγή ελέγχου (μεταφύλαξη)»: 

αγωγή που χορηγείται σε ομάδα ζώων 

μετά από διάγνωση ασθένειας σε τμήμα 

της ομάδας, με στόχο τη θεραπεία των 

άρρωστων ζώων και τον έλεγχο της 

διάδοσης της ασθένειας σε ζώα που 

βρίσκονται σε στενή επαφή και 

διατρέχουν κίνδυνο, και τα οποία μπορεί 

ήδη να έχουν μολυνθεί· 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκρινιστεί ο όρος «προληπτική χρήση». 

 

Τροπολογία  128 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ στ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ στ) «αγωγή ελέγχου (μεταφύλαξη)»: 

αγωγή που χορηγείται σε ομάδα ζώων 

μετά από διάγνωση ασθένειας σε τμήμα 

της ομάδας, με στόχο τη θεραπεία των 

κλινικά ασθενών ζώων και τον έλεγχο της 

μετάδοσης της ασθένειας σε ζώα που 

βρίσκονται σε στενή επαφή και 

διατρέχουν κίνδυνο και τα οποία 

ενδέχεται να έχουν ήδη μολυνθεί 

(υποκλινική μόλυνση)· 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκρινιστεί ο όρος «προληπτική χρήση», προστέθηκε ακριβής διάκριση 

μεταξύ των διαφόρων μορφών αγωγής. Ο εισαχθείς ορισμός εγκρίθηκε από την EPRUMA 

(ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υπεύθυνη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα) τον 

Μάιο του 2013. 

 

Τροπολογία  129 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – σημείο 2 – παράγραφος 30 στ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (if) «ομαδική αγωγή (μεταφύλαξη)»: 
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αγωγή που χορηγείται σε ομάδα ζώων, 

συμπεριλαμβανομένων κλινικά υγιών 

ζώων που εκτιμάται ότι έχουν μολυνθεί, 

μετά από διάγνωση ασθένειας σε τμήμα 

της ομάδας, με στόχο τη θεραπεία των 

άρρωστων ζώων και τον έλεγχο της 

διάδοσης της ασθένειας σε ζώα που 

βρίσκονται σε στενή επαφή και 

διατρέχουν κίνδυνο, και τα οποία μπορεί 

ήδη να έχουν μολυνθεί (υποκλινική 

μόλυνση)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  130 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – σημείο 2 – παράγραφος 30 στ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (if) «αγωγή ελέγχου (μεταφύλαξη)»: 

αγωγή που χορηγείται σε ομάδα ζώων 

μετά από διάγνωση ασθένειας σε τμήμα 

της ομάδας, με στόχο τη θεραπεία των 

άρρωστων ζώων και τον έλεγχο της 

διάδοσης της ασθένειας σε ζώα που 

βρίσκονται σε στενή επαφή και 

διατρέχουν κίνδυνο, και τα οποία μπορεί 

ήδη να έχουν μολυνθεί (υποκλινική 

μόλυνση)· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκρινιστεί ο όρος «προληπτική χρήση», προστέθηκε μια ακριβής διάκριση 

μεταξύ των διαφόρων μορφών αγωγής. Ο εισαχθείς ορισμός εγκρίθηκε από την EPRUMA 

(ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υπεύθυνη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα) τον 

Μάιο του 2013. (Σε περίπτωση που ο ορισμός εισαχθεί στον κανονισμό για τα κτηνιατρικά 

φάρμακα, θα ήταν ίσως σκόπιμο να εισαχθεί η σύνδεση με τον παρόντα κανονισμό.) 
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Τροπολογία  131 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – σημείο 2 – παράγραφος 30 ζ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ig) «θεραπευτική αγωγή»: αγωγή που 

χορηγείται σε άρρωστο ζώο ή σε ομάδα 

ζώων, όταν έχει γίνει διάγνωση ασθένειας 

ή μόλυνσης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκρινιστεί ο όρος «προληπτική χρήση», προστέθηκε μια ακριβής διάκριση 

μεταξύ των διαφόρων μορφών αγωγής. Ο εισαχθείς ορισμός εγκρίθηκε από την EPRUMA 

(ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υπεύθυνη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα) τον 

Μάιο του 2013. 

 

Τροπολογία  132 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – σημείο 2 – παράγραφος 30 ζ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ig) «θεραπευτική αγωγή»: αγωγή που 

χορηγείται σε άρρωστο ζώο ή σε ομάδα 

ζώων, όταν έχει γίνει διάγνωση ασθένειας 

ή μόλυνσης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να οριστεί σαφώς η χρήση των φαρμακούχων ζωοτροφών ως «αγωγής» 

(θεραπευτική χρήση) ή «μεταφύλαξης» (αγωγή ελέγχου). Ο προτεινόμενος ορισμός εγκρίθηκε 

από την EPRUMA (ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υπεύθυνη χρήση των φαρμακευτικών 

προϊόντων στα ζώα) τον Μάιο του 2013. (Σε περίπτωση που ο ορισμός εισαχθεί στα 

κτηνιατρικά φάρμακα που σχετίζονται με τον κανονισμό, θα ήταν ίσως σκόπιμο να εισαχθεί η 

σύνδεση με τον παρόντα κανονισμό.) 
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Τροπολογία  133 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ ζ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ ζ) «θεραπευτική αγωγή»: αγωγή που 

χορηγείται σε ασθενές ζώο ή σε ομάδα 

ζώων, όταν έχει γίνει διάγνωση ασθένειας 

ή μόλυνσης· 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκρινιστεί ο όρος «προληπτική χρήση», προστέθηκε ακριβής διάκριση 

μεταξύ των διαφόρων μορφών αγωγής. Ο εισαχθείς ορισμός εγκρίθηκε από την EPRUMA 

(ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υπεύθυνη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα) τον 

Μάιο του 2013. 

 

Τροπολογία  134 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ η (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ η) «παρασκευαστής φαρμακούχων 

ζωοτροφών»: κάθε φορέας 

εκμετάλλευσης του τομέα φαρμακούχων 

ζωοτροφών που παρασκευάζει 

φαρμακούχες ζωοτροφές· 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να προστεθούν δύο ορισμοί, ο ορισμός του παρασκευαστή φαρμακούχων 

ζωοτροφών και του μεσίτη. 
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Τροπολογία  135 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ η (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ η) «παρασκευαστής φαρμακούχων 

ζωοτροφών»: κάθε υπεύθυνος 

επιχείρησης φαρμακούχων ζωοτροφών 

που παρασκευάζει φαρμακούχες 

ζωοτροφές· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  136 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ θ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ θ) «μεσίτης»: κάθε πρόσωπο που 

ασκεί δραστηριότητα αγοραπωλησίας 

φαρμακούχων ζωοτροφών, πλην της 

διανομής φαρμακούχων ζωοτροφών, η 

οποία δεν περιλαμβάνει υλικό χειρισμό 

και συνίσταται σε ανεξάρτητη και για 

λογαριασμό άλλου νομικού ή φυσικού 

προσώπου διαπραγμάτευση· 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να προστεθούν δύο ορισμοί, ο ορισμός του παρασκευαστή φαρμακούχων 

ζωοτροφών και του μεσίτη. 

 

Τροπολογία  137 

Michel Dantin 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ θ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ θ) «μεσίτης»: κάθε πρόσωπο που 

ασκεί δραστηριότητα αγοραπωλησίας 

φαρμακούχων ζωοτροφών, πλην της 

διανομής φαρμακούχων ζωοτροφών, η 

οποία δεν περιλαμβάνει υλικό χειρισμό 

και συνίσταται σε ανεξάρτητη και για 

λογαριασμό άλλου νομικού ή φυσικού 

προσώπου διαπραγμάτευση· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  138 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές και ενδιάμεσα 

προϊόντα σύμφωνα με το παράρτημα Ι. 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές και ενδιάμεσα 

προϊόντα σύμφωνα με το παράρτημα Ι. Δεν 

επιτρέπεται στους ιδιοκτήτες ζώων που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων να παρασκευάζουν δικές τους 

φαρμακούχες ζωοτροφές που περιέχουν 

αντιμικροβιακά κτηνιατρικά φάρμακα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  139 

Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές και ενδιάμεσα 

προϊόντα σύμφωνα με το παράρτημα Ι. 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών, 

όταν παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές και ενδιάμεσα 

προϊόντα, τηρούν τις απαιτήσεις του 

παραρτήματος Ι. Αυτό δεν ισχύει για 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες 

παράγουν και χρησιμοποιούν 

φαρμακούχες ζωοτροφές για τα δικά τους 

ζώα σύμφωνα με το άρθρο 16. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Κατά την εφαρμογή του παραρτήματος Ι πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ βιομηχανικών 

παραγωγών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Κατά την έγκριση και εγγραφή σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της 

πρωτογενούς παραγωγής. Καθώς οι εν λόγω εκμεταλλεύσεις δεν διακινούν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές αλλά τις παράγουν μόνο για τα δικά τους ζώα σύμφωνα με την 

κτηνιατρική συνταγή, οι διατάξεις σχετικά με τη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 16 είναι επαρκείς 

για αυτές τις εκμεταλλεύσεις. 

 

Τροπολογία  140 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές και ενδιάμεσα 

προϊόντα σύμφωνα με το παράρτημα Ι. 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων φαρμακούχων 

ζωοτροφών παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές και ενδιάμεσα 

προϊόντα σύμφωνα με το παράρτημα Ι. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο II δεν είναι αναλογικές και θα είναι τεχνικά 

δυσεφάρμοστες για τους κτηνοτρόφους οι οποίοι απλώς χορηγούν φαρμακούχες ζωοτροφές στα 
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δικά τους ζώα. Ωστόσο, πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις για τη χρήση τους σύμφωνα 

με το άρθρο 16. 

 

Τροπολογία  141 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές και ενδιάμεσα 

προϊόντα σύμφωνα με το παράρτημα Ι. 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων φαρμακούχων 

ζωοτροφών παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές και ενδιάμεσα 

προϊόντα σύμφωνα με το παράρτημα Ι. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  142 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές και ενδιάμεσα 

προϊόντα σύμφωνα με το παράρτημα Ι. 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές και ενδιάμεσα 

προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 και τις 

πρόσθετες απαιτήσεις που προβλέπονται 

στα παραρτήματα I και III του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. it 

 

Τροπολογία  143 

Stanislav Polčák 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ένα κράτος μέλος δύναται να θεσπίσει 

εθνικές διατάξεις για την απαγόρευση ή 

τη ρύθμιση, στην επικράτειά του, των 

μετακινούμενων συστημάτων ανάμειξης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επειδή τα μετακινούμενα συστήματα ανάμειξης μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους λόγω 

μεταφοράς, καθώς και επιδημιολογικούς κινδύνους (λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι 

φαρμακούχες ζωοτροφές προορίζονται για τη θεραπεία άρρωστων ζώων και, επομένως, τα 

μετακινούμενα συστήματα ανάμειξης/οχήματα θα μπορούσαν να μεταφέρουν την ασθένεια από 

τη μία εκμετάλλευση στην άλλη). Η τρέχουσα εμπειρία με μετακινούμενα συστήματα ανάμειξης 

αφορά περιπτώσεις στις οποίες τα προμείγματα χρησιμοποιούνται κυρίως προληπτικά και 

επομένως δεν αντιπροσωπεύει τη χειρότερη δυνατή περίπτωση. 

 

Τροπολογία  144 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Τα κράτη μέλη μπορούν να εισάγουν 

περιορισμούς για να απαγορεύουν ή να 

ρυθμίζουν, στην επικράτειά τους, τη 

χρήση μετακινούμενων αναμεικτών. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Ο έλεγχος των κτηνοτρόφων είναι πολύ περίπλοκος, ιδίως όταν πρόκειται για δραστηριότητες 

στην επικράτεια διαφόρων κρατών μελών (διασυνοριακή δραστηριότητα). 

 

Τροπολογία  145 

Michel Dantin 

 



 

PE560.826v01-00 64/167 AM\1066386EL.doc 

EL 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Τα κράτη μέλη μπορούν να εισάγουν 

περιορισμούς για να απαγορεύουν ή να 

ρυθμίζουν, στην επικράτειά τους, τη 

χρήση μετακινούμενων αναμεικτών. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  146 

Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Όσον αφορά τις απαιτήσεις προς τους 

υπευθύνους των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό και στις απορρέουσες από 

αυτόν νομικές πράξεις λαμβάνεται 

ιδιαιτέρως υπόψη το κατά πόσο είναι 

εφικτή και εύκολη η διαχείριση 

φαρμακούχων ζωοτροφών για τους 

χειριστές συστημάτων ανάμειξης. 

Or. de 

 

Τροπολογία  147 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 γ. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 

οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ δεν 

εφαρμόζονται στους κτηνοτρόφους οι 

οποίοι απλώς χρησιμοποιούν 

φαρμακούχες ζωοτροφές για τα δικά τους 



 

AM\1066386EL.doc 65/167 PE560.826v01-00 

 EL 

ζώα. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να απαγορεύουν ή να ρυθμίζουν τους μετακινούμενους 

αναμείκτες. Ο εν λόγω εξοπλισμός δεν επιτρέπει να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη κατανομή της 

φαρμακευτικής ουσίας, ή των φαρμακευτικών ουσιών, σε ολόκληρη την παρτίδα της 

παρασκευαζόμενης φαρμακούχας ζωοτροφής. Η ομοιογένεια της παρτίδας είναι, ωστόσο, 

ουσιώδης παράγοντας ποιότητας για την εφαρμογή της θεραπείας των ζώων. 

 

Τροπολογία  148 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 γ. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 

οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ δεν 

εφαρμόζονται στους κτηνοτρόφους οι 

οποίοι απλώς χρησιμοποιούν 

φαρμακούχες ζωοτροφές για τα δικά τους 

ζώα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  149 

Ulrike Müller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

που παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές και ενδιάμεσα 

προϊόντα θεσπίζουν, εφαρμόζουν και 

τηρούν μόνιμη γραπτή διαδικασία ή 

διαδικασίες με βάση το σύστημα ανάλυσης 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

που παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές και ενδιάμεσα 

προϊόντα θεσπίζουν, εφαρμόζουν και 

τηρούν μόνιμη γραπτή διαδικασία ή 

διαδικασίες με βάση το σύστημα ανάλυσης 
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κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(στο εξής: «HACCP») όπως προβλέπεται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005. 

κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(στο εξής: «HACCP») όπως προβλέπεται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005. Για 

μίγματα αποτελούμενα από ζωοτροφές 

και κτηνιατρικά φάρμακα των οποίων 

επιτρέπεται η από στόματος χορήγηση 

και παραγόμενα για άμεση χορήγηση στις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν ισχύει η 

διάταξη σχετικά με την εφαρμογή αυτής 

της γραπτής διαδικασίας. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Για τους γεωργούς μία τεκμηρίωση που βασίζεται στη HACCP δεν είναι εφικτή, επομένως 

παρόμοια ρύθμιση θα ήταν δυσανάλογη. 

 

Τροπολογία  150 

Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

που παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές και ενδιάμεσα 

προϊόντα θεσπίζουν, εφαρμόζουν και 

τηρούν μόνιμη γραπτή διαδικασία ή 

διαδικασίες με βάση το σύστημα ανάλυσης 

κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(στο εξής: «HACCP») όπως προβλέπεται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005. 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

που παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές και ενδιάμεσα 

προϊόντα θεσπίζουν, εφαρμόζουν και 

τηρούν μόνιμη γραπτή διαδικασία ή 

διαδικασίες με βάση το σύστημα ανάλυσης 

κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(στο εξής: «HACCP») όπως προβλέπεται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005. 

Είναι δυνατή η διατήρηση των ήδη 

καθιερωμένων ελεγκτικών συστημάτων 

για χειριστές συστημάτων ανάμειξης, 

εφόσον διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι 

αρχές του συστήματος HACCP. 

Or. de 



 

AM\1066386EL.doc 67/167 PE560.826v01-00 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 οι πρωταρχικοί παραγωγοί ζωοτροφών 

τηρούν ήδη τις αρχές του συστήματος HACCP κατά την τήρηση των αρχείων τους. Αυτά τα 

αρχεία πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται και στο μέλλον. 

 

Τροπολογία  151 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα παρασκευάζονται 

μόνο από κτηνιατρικά φάρμακα που 

έχουν εγκριθεί για τον σκοπό της 

παρασκευής φαρμακούχων ζωοτροφών 

σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 

στην οδηγία 2001/82/ΕΚ. 

1. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα παρασκευάζονται 

μόνο από φαρμακούχα προμείγματα που 

έχουν εγκριθεί για τον σκοπό της 

παρασκευής φαρμακούχων ζωοτροφών 

σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 

στην οδηγία 2001/82/ΕΚ (ή κατάλληλη 

παραπομπή στον νέο κανονισμό). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση «φαρμακούχα προμείγματα» είναι προτιμότερη (βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 

5 ανωτέρω). 

 

Τροπολογία  152 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) το κτηνιατρικό φάρμακο 

ενσωματώνεται στη ζωοτροφή σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ· 

(α) το φαρμακούχο πρόμειγμα ή το 

ενδιάμεσο προϊόν ενσωματώνεται στη 

ζωοτροφή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

που καθορίζονται στη συνταγή του 

θεράποντος κτηνιάτρου· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί σαφώς ότι ο παρασκευαστής πρέπει να ακολουθεί κατά γράμμα τη 

συνταγή του θεράποντος κτηνιάτρου. 

 

Τροπολογία  153 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) η φαρμακούχα ζωοτροφή 

παρασκευάζεται σύμφωνα με τους 

σχετικούς όρους που αναφέρονται στην 

περίληψη των χαρακτηριστικών του 

φαρμάκου όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, σχετικά με τα 

κτηνιατρικά φάρμακα που 

ενσωματώνονται σε φαρμακούχες 

ζωοτροφές· 

(β) η φαρμακούχα ζωοτροφή 

παρασκευάζεται σύμφωνα με τους 

σχετικούς όρους που αναφέρονται στη 

συνταγή του θεράποντος κτηνιάτρου και 
στην περίληψη των χαρακτηριστικών του 

φαρμάκου όπως αναφέρεται στο άρθρο … 

του κανονισμού (ΕΕ) 2015/… 

(κτηνιατρικά φάρμακα), σχετικά με τα 

κτηνιατρικά φάρμακα που 

ενσωματώνονται σε ζωοτροφές· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πέραν του σημείου 2(α) εδώ, στο σημείο 2(β) θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συνταγή και η 

περίληψη των χαρακτηριστικών του φαρμάκου πρέπει να ακολουθείται (αυτό είναι σημαντικό 

από την άποψη της τήρησης των όρων της έγκρισης, σύμφωνα με την οποία το φαρμακούχο 

πρόμειγμα αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε όσον αφορά την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση.) 

 

Τροπολογία  154 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) η φαρμακούχα ζωοτροφή 

παρασκευάζεται σύμφωνα με τους 

σχετικούς όρους που αναφέρονται στην 

περίληψη των χαρακτηριστικών του 

(β) η φαρμακούχα ζωοτροφή 

παρασκευάζεται σύμφωνα με τους 

σχετικούς όρους που αναφέρονται στην 

περίληψη των χαρακτηριστικών του 
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φαρμάκου όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, σχετικά με τα 

κτηνιατρικά φάρμακα που 

ενσωματώνονται σε φαρμακούχες 

ζωοτροφές· 

φαρμάκου όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, σχετικά με τα 

κτηνιατρικά φάρμακα που 

ενσωματώνονται σε φαρμακούχες 

ζωοτροφές· σε αυτές περιλαμβάνονται 

ιδίως οι διατάξεις σχετικά με τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

κτηνιατρικών φαρμάκων και των 

ζωοτροφών που μπορούν να θέσουν σε 

κίνδυνο την ασφάλεια ή την 

αποτελεσματικότητα της φαρμακούχας 

ζωοτροφής· 

Or. it 

 

Τροπολογία  155 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) η φαρμακούχα ζωοτροφή 

παρασκευάζεται σύμφωνα με τους 

σχετικούς όρους που αναφέρονται στην 

περίληψη των χαρακτηριστικών του 

φαρμάκου όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, σχετικά με τα 

κτηνιατρικά φάρμακα που 

ενσωματώνονται σε φαρμακούχες 

ζωοτροφές· 

(β) η φαρμακούχα ζωοτροφή 

παρασκευάζεται σύμφωνα με τους 

σχετικούς όρους που αναφέρονται στην 

περίληψη των χαρακτηριστικών του 

φαρμάκου όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, σχετικά με τα 

κτηνιατρικά φάρμακα που 

ενσωματώνονται σε φαρμακούχες 

ζωοτροφές· περιλαμβάνονται ιδίως 

διατάξεις σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις 

των κτηνιατρικών φαρμάκων και της 

ζωοτροφής που μπορεί να θέτουν σε 

κίνδυνο την ασφάλεια ή την 

αποτελεσματικότητα της φαρμακούχας 

ζωοτροφής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) δεν υπάρχει πιθανότητα 

αλληλεπίδρασης των κτηνιατρικών 

φαρμάκων και της ζωοτροφής η οποία να 

θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την 

αποτελεσματικότητα της φαρμακούχας 

ζωοτροφής· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  157 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) δεν υπάρχει πιθανότητα 

αλληλεπίδρασης των κτηνιατρικών 

φαρμάκων και της ζωοτροφής η οποία να 

θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την 

αποτελεσματικότητα της φαρμακούχας 

ζωοτροφής· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  158 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για την 

οποία καθορίζεται ανώτατο όριο 

περιεκτικότητας στη σχετική πράξη 

έγκρισης δεν ενσωματώνεται στη 

φαρμακούχα ζωοτροφή εάν 

χρησιμοποιείται ήδη ως δραστική ουσία 

(δ) δεν περιέχονται κοκκιδιοστατικά και 

ιστοµονοστατικά στη ζωοτροφή που 

χρησιμοποιείται για την παρασκευή 

φαρμακούχας ζωοτροφής εάν περιέχονται 

ως δραστική ουσία στο κτηνιατρικό 

φάρμακο. Για άλλες πρόσθετες ύλες 
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στο κτηνιατρικό φάρμακο. ζωοτροφών, ο παρασκευαστής, κατά την 

παρασκευή της φαρμακούχας 

ζωοτροφής, ζητεί τη συμβουλή του 

κτηνιάτρου όσον αφορά τη συμβατότητα 

και τις πιθανές επιπτώσεις στα 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την 

ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

της τελικής φαρμακούχας ζωοτροφής και 

λαμβάνει υπόψη την ενδεχόμενη 

παρουσία τους στη ζωοτροφή που 

χρησιμοποιείται για την παρασκευή 

φαρμακούχας ζωοτροφής, ιδίως σε 

εκείνες τις περιπτώσεις που οι πρόσθετες 

ύλες περιλαμβάνονται και ως δραστική 

ουσία στο φαρμακούχο πρόμειγμα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τελική φαρμακούχα ζωοτροφή θα πρέπει να παρασκευάζεται βάσει της συνταγής/συμβουλής 

του κτηνιάτρου, ιδίως για τις περιπτώσεις στις οποίες ο κίνδυνος ταυτόχρονης χρήσης ουσιών 

που εγκρίνονται ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών (όπως π.χ. τα κοκκιδιοστατικά) και ουσιών που 

εγκρίνονται ως κτηνιατρικά φάρμακα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα συμβατότητας με την 

επίπτωση στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. 

 

Τροπολογία  159 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δ α) σε περίπτωση που η δραστική ουσία 

στο κτηνιατρικό φάρμακο είναι ίδια με 

ουσία που περιλαμβάνεται σε μια 

πρόσθετη ύλη της ζωοτροφής, η συνολική 

περιεκτικότητα για την εν λόγω ουσία στη 

φαρμακούχα ζωοτροφή δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τη μέγιστη περιεκτικότητα 

που καθορίζεται στην περίληψη των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος και στη 

συνταγή του κτηνιατρικού φαρμάκου. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  160 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δ β) η ζωοτροφή που χρησιμοποιείται για 

την παρασκευή φαρμακούχας ζωοτροφής 

συμμορφώνεται με όλες τις συναφείς 

προϋποθέσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 

σχετικά με τις ζωοτροφές· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ζωοτροφή που ενσωματώνεται στο φαρμακούχο πρόμειγμα - κτηνιατρικό φάρμακο - θα 

πρέπει να είναι κατάλληλης ποιότητας και θα πρέπει να πληρούνται οι όροι συμμόρφωσης με 

τις ισχύουσες νομικές διατάξεις στον εν λόγω τομέα. 

 

Τροπολογία  161 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δ γ) η φαρμακούχα ζωοτροφή 

παρασκευάζεται σύμφωνα με τους 

κανόνες που καθορίζονται στην περίληψη 

των χαρακτηριστικών του προϊόντος με 

τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 

σταθερότητά της κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας που προβλέπεται στη συνταγή 

χορήγησης του φαρμάκου· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η σταθερότητα της τελικής φαρμακούχας ζωοτροφής με ενσωματωμένο συγκεκριμένο 

φαρμακούχο πρόμειγμα (για την οποία η ακριβής διάρκεια της σταθερότητας μετά την ανάμειξη 

έχει καθιερωθεί βάσει αξιολογημένων παραμέτρων στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης 

άδειας κυκλοφορίας) θα πρέπει να εξασφαλίζεται και να ταιριάζει με τη διάρκεια της αγωγής 

που έχει καθοριστεί από τον θεράποντα κτηνίατρο. 

 

Τροπολογία  162 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν 

φαρμακούχες ζωοτροφές εξασφαλίζουν 

την ομοιογενή ενσωμάτωση του 

κτηνιατρικού φαρμάκου ή του ενδιάμεσου 

προϊόντος στη ζωοτροφή. 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

φαρμακούχων ζωοτροφών που 

παρασκευάζουν φαρμακούχες ζωοτροφές 

εξασφαλίζουν την ομοιογενή ενσωμάτωση 

του κτηνιατρικού φαρμάκου ή του 

ενδιάμεσου προϊόντος στη ζωοτροφή. 

 Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων φαρμακούχων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν 

ενδιάμεσα προϊόντα εξασφαλίζουν την 

ομοιογενή ενσωμάτωση του κτηνιατρικού 

φαρμάκου στη ζωοτροφή. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  163 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 

εκτελεστικές πράξεις, τα κριτήρια για την 

ομοιογενή ενσωμάτωση του κτηνιατρικού 

φαρμάκου στη φαρμακούχα ζωοτροφή ή 

στο ενδιάμεσο προϊόν, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ιδιότητες των κτηνιατρικών 

φαρμάκων και την τεχνολογία των 

2. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 

εκτελεστικές πράξεις, τα κριτήρια για την 

ομοιογενή ενσωμάτωση του κτηνιατρικού 

φαρμάκου στη φαρμακούχα ζωοτροφή ή 

στο ενδιάμεσο προϊόν, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ιδιότητες των κτηνιατρικών 

φαρμάκων και την τεχνολογία 
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μειγμάτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης του άρθρου 20 

παράγραφος 2. 

παρασκευής (ανάμειξη, ψεκασμός, κλπ.). 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης του άρθρου 20 παράγραφος 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  164 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 

εκτελεστικές πράξεις, τα κριτήρια για την 

ομοιογενή ενσωμάτωση του κτηνιατρικού 

φαρμάκου στη φαρμακούχα ζωοτροφή ή 

στο ενδιάμεσο προϊόν, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ιδιότητες των κτηνιατρικών 

φαρμάκων και την τεχνολογία των 

μειγμάτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης του άρθρου 20 

παράγραφος 2. 

2. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 

εκτελεστικές πράξεις, τα κριτήρια για την 

ομοιογενή ενσωμάτωση του κτηνιατρικού 

φαρμάκου στη φαρμακούχα ζωοτροφή ή 

στο ενδιάμεσο προϊόν, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ιδιότητες των κτηνιατρικών 

φαρμάκων και την τεχνολογία παραγωγής. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης του άρθρου 20 παράγραφος 2. 

Or. it 

 

Τροπολογία  165 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα εφαρμόζουν μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4 με 

σκοπό την αποφυγή της μεταφοράς 
ουσιών. 

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα εφαρμόζουν μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4 

προκειμένου να εμποδίζεται η μεταφορά 
ουσιών. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  166 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα εφαρμόζουν μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4 με 

σκοπό την αποφυγή της μεταφοράς 

ουσιών. 

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα εφαρμόζουν μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4 με 

σκοπό την αποφυγή της μεταφοράς 

ουσιών, σύμφωνα με την αρχή ALARA, 

προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος 

για την υγεία των ζώων, την υγεία των 

ανθρώπων ή για το περιβάλλον. 

Or. en 

 

Τροπολογία  167 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα εφαρμόζουν μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4 με 

σκοπό την αποφυγή της μεταφοράς 

ουσιών. 

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα εφαρμόζουν μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4 με 

σκοπό την ελαχιστοποίηση της μεταφοράς 

ουσιών. 

Or. en 
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Τροπολογία  168 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα εφαρμόζουν μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4 με 

σκοπό την αποφυγή της μεταφοράς 

ουσιών. 

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα εφαρμόζουν μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4 με 

σκοπό την ελαχιστοποίηση της μεταφοράς 

ουσιών. 

Or. it 

 

Τροπολογία  169 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα εφαρμόζουν μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4 με 

σκοπό την αποφυγή της μεταφοράς 

ουσιών. 

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα εφαρμόζουν μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4 με 

σκοπό την αποφυγή της μεταφοράς ουσιών 

ή τον περιορισμό των επιπέδων που 

καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή 

για την Ασφάλεια των Τροφίμων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  170 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 

το άρθρο 19 σχετικά με τη θέσπιση 

ειδικών ορίων μεταφοράς για τις 

δραστικές ουσίες. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  171 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 

το άρθρο 19 σχετικά με τη θέσπιση ειδικών 

ορίων μεταφοράς για τις δραστικές ουσίες. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  172 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 

το άρθρο 19 σχετικά με τη θέσπιση 

ειδικών ορίων μεταφοράς για τις 

δραστικές ουσίες. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 

το άρθρο 19 σχετικά με τη θέσπιση ορίων 

μεταφοράς για συγκεκριμένες δραστικές 

ουσίες σε περίπτωση που υπάρχει 

κίνδυνος για την υγεία των ζώων ή των 

ανθρώπων ή για το περιβάλλον, βάσει 

των εκτιμήσεων επικινδυνότητας που 

πραγματοποιούνται από την EFSA. 

Or. en 
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Τροπολογία  173 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 

το άρθρο 19 σχετικά με τη θέσπιση ειδικών 

ορίων μεταφοράς για τις δραστικές 

ουσίες. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 

το άρθρο 19 σχετικά με τη θέσπιση ειδικών 

ανώτατων ορίων για ίχνη δραστικών 

ουσιών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  174 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 

το άρθρο 19 σχετικά με τη θέσπιση ειδικών 

ορίων μεταφοράς για τις δραστικές 

ουσίες. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 

το άρθρο 19 σχετικά με τη θέσπιση 

ανώτατων ειδικών ορίων για τα ίχνη 

δραστικών ουσιών στις μη στοχευόμενες 

ζωοτροφές. 

Or. it 

 

Τροπολογία  175 

Norbert Erdős 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
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το άρθρο 19 σχετικά με τη θέσπιση ειδικών 

ορίων μεταφοράς για τις δραστικές ουσίες. 

το άρθρο 19 σχετικά με τη θέσπιση ειδικών 

ορίων μεταφοράς για τις δραστικές ουσίες. 

Τα όρια βασίζονται στη γνωμοδότηση 

της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων. 

Or. hu 

 

Τροπολογία  176 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 

το άρθρο 19 σχετικά με τη θέσπιση ειδικών 

ορίων μεταφοράς για τις δραστικές ουσίες. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 

το άρθρο 19 σχετικά με τη θέσπιση ειδικών 

ορίων μεταφοράς για τις δραστικές ουσίες, 

προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος 

για την υγεία των ζώων, την υγεία των 

ανθρώπων ή για το περιβάλλον. 

Or. en 

 

Τροπολογία  177 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1a) Τα ειδικά όρια μεταφοράς για κάθε 

ουσία καθορίζονται από την Επιτροπή με 

βάση επιστημονική αξιολόγηση κινδύνου 

που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). 

Or. it 

 



 

PE560.826v01-00 80/167 AM\1066386EL.doc 

EL 

Τροπολογία  178 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο -2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν για μια δραστική ουσία δεν έχουν 

θεσπιστεί ειδικά όρια μεταφοράς, ισχύουν 

τα ακόλουθα όρια: 

διαγράφεται 

(α) για τις αντιμικροβιακές δραστικές 

ουσίες, 1% της δραστικής ουσίας στην 

τελευταία παρτίδα φαρμακούχας 

ζωοτροφής ή ενδιάμεσου προϊόντος της 

οποίας η παραγωγή προηγήθηκε της 

παραγωγής της μη στοχευόμενης 

ζωοτροφής· 

 

(β) για τις υπόλοιπες δραστικές ουσίες, 

3 % της δραστικής ουσίας στην τελευταία 

παρτίδα φαρμακούχας ζωοτροφής ή 

ενδιάμεσου προϊόντος της οποίας η 

παραγωγή προηγήθηκε της παραγωγής 

της μη στοχευόμενης ζωοτροφής· 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  179 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν για μια δραστική ουσία δεν έχουν 

θεσπιστεί ειδικά όρια μεταφοράς, ισχύουν 

τα ακόλουθα όρια: 

Εάν για μια δραστική ουσία δεν έχουν 

θεσπιστεί ειδικά όρια μεταφοράς, ισχύει 

όριο μεταφοράς 3% της δραστικής 

ουσίας στην τελευταία παρτίδα 

φαρμακούχας ζωοτροφής ή ενδιάμεσου 

προϊόντος που παρήχθη πριν από τη μη 

στοχευόμενη ζωοτροφή. 

Or. en 
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Τροπολογία  180 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα όρια μεταφοράς για συγκεκριμένες 

δραστικές ουσίες καθορίζονται με 

επιστημονική εκτίμηση επικινδυνότητας 

που έχει διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή 

για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), 

σε περίπτωση που τέτοια όρια δεν έχουν 

ήδη καθοριστεί. 

  

Or. en 

 

Τροπολογία  181 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(a) για τις αντιμικροβιακές δραστικές 

ουσίες, 1% της δραστικής ουσίας στην 

τελευταία παρτίδα φαρμακούχας 

ζωοτροφής ή ενδιάμεσου προϊόντος της 

οποίας η παραγωγή προηγήθηκε της 

παραγωγής της μη στοχευόμενης 

ζωοτροφής· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  182 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) για τις αντιμικροβιακές δραστικές 

ουσίες, 1% της δραστικής ουσίας στην 

τελευταία παρτίδα φαρμακούχας 

ζωοτροφής ή ενδιάμεσου προϊόντος της 

οποίας η παραγωγή προηγήθηκε της 

παραγωγής της μη στοχευόμενης 

ζωοτροφής· 

(α) για τις αντιμικροβιακές δραστικές 

ουσίες, 0,1% της δραστικής ουσίας στην 

τελευταία παρτίδα φαρμακούχας 

ζωοτροφής ή ενδιάμεσου προϊόντος της 

οποίας η παραγωγή προηγήθηκε της 

παραγωγής της μη στοχευόμενης 

ζωοτροφής· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η περιττή έκθεση σε δραστικές ουσίες θα πρέπει να περιοριστεί όσο το δυνατό περισσότερο. 

Ένα μέρος ανά 100 της δραστικής ουσίας είναι πολύ, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η 

δραστική ουσία αποτελεί ένα πολύ μικρό τμήμα του όγκου ενός φαρμάκου. Ο καθαρισμός των 

γραμμών παραγωγής, ο διαχωρισμός των γραμμών παραγωγής αντιμικροβιακών και μη 

αντιμικροβιακών προϊόντων, η προσυσκευασία των δόσεων και οι συσκευασμένες δόσεις 

μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Οι δραστικές ουσίες μπορούν να 

ανιχνευθούν στο έδαφος και στο νερό σε επίπεδο μg ανά Kg, επομένως η ανίχνευση 1g ανά 

1000g ζωοτροφής (0,1%) δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόβλημα. 

 

Τροπολογία  183 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) για τις αντιμικροβιακές δραστικές 

ουσίες, 1% της δραστικής ουσίας στην 

τελευταία παρτίδα φαρμακούχας 

ζωοτροφής ή ενδιάμεσου προϊόντος της 

οποίας η παραγωγή προηγήθηκε της 

παραγωγής της μη στοχευόμενης 

ζωοτροφής· 

(α) για τις αντιμικροβιακές δραστικές 

ουσίες, 2% της δραστικής ουσίας στην 

τελευταία παρτίδα φαρμακούχας 

ζωοτροφής ή ενδιάμεσου προϊόντος της 

οποίας η παραγωγή προηγήθηκε της 

παραγωγής της μη στοχευόμενης 

ζωοτροφής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  184 

Stanislav Polčák 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) για τις αντιμικροβιακές δραστικές 

ουσίες, 1% της δραστικής ουσίας στην 

τελευταία παρτίδα φαρμακούχας 

ζωοτροφής ή ενδιάμεσου προϊόντος της 

οποίας η παραγωγή προηγήθηκε της 

παραγωγής της μη στοχευόμενης 

ζωοτροφής· 

(α) για δραστικές ουσίες με δυνατότητα 

επιλογής ανθεκτικότητας, 1% της 

δραστικής ουσίας στην τελευταία παρτίδα 

φαρμακούχας ζωοτροφής ή ενδιάμεσου 

προϊόντος της οποίας η παραγωγή 

προηγήθηκε της παραγωγής της μη 

στοχευόμενης ζωοτροφής· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «αντιμικροβιακές» θα πρέπει να επεκταθεί για όλες τις ουσίες που έχουν τη δυνατότητα 

να επιλέγουν ανθεκτικότητα. Τα αντιμικροβιακά και τα αντιπαρασιτικά (για εξωπαράσιτα και 

ενδοπαράσιτα) έχουν τέτοια δυνατότητα και μπορεί να αφορούν τόσο τα κτηνιατρικά φάρμακα 

και τη θεραπεία ασθενειών των ζώων, όσο και την ιατρική σε σχέση με επιλεγμένα 

ζωονοσογόνα βακτήρια/παράσιτα. 

 

Τροπολογία  185 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) για τις υπόλοιπες δραστικές ουσίες, 

3 % της δραστικής ουσίας στην τελευταία 

παρτίδα φαρμακούχας ζωοτροφής ή 

ενδιάμεσου προϊόντος της οποίας η 

παραγωγή προηγήθηκε της παραγωγής 

της μη στοχευόμενης ζωοτροφής· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κείμενο που ενσωματώθηκε στην τροπολογία στην παράγραφο 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό 

μέρος. 
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Τροπολογία  186 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) για τις υπόλοιπες δραστικές ουσίες, 

3 % της δραστικής ουσίας στην τελευταία 

παρτίδα φαρμακούχας ζωοτροφής ή 

ενδιάμεσου προϊόντος της οποίας η 

παραγωγή προηγήθηκε της παραγωγής της 

μη στοχευόμενης ζωοτροφής· 

(β) για τις υπόλοιπες δραστικές ουσίες, 

1 % της ανώτατης επιτρεπόμενης 

περιεκτικότητας δραστικής ουσίας στην 

τελευταία παρτίδα φαρμακούχας 

ζωοτροφής ή ενδιάμεσου προϊόντος της 

οποίας η παραγωγή προηγήθηκε της 

παραγωγής της μη στοχευόμενης 

ζωοτροφής για ζωοτροφή απόσυρσης και 

για τροφή ζώων που χρησιμοποιούνται 

συνεχώς για την παραγωγή τροφίμων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  187 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) για τις υπόλοιπες δραστικές ουσίες, 

3 % της δραστικής ουσίας στην τελευταία 

παρτίδα φαρμακούχας ζωοτροφής ή 

ενδιάμεσου προϊόντος της οποίας η 

παραγωγή προηγήθηκε της παραγωγής της 

μη στοχευόμενης ζωοτροφής· 

(β) για τις υπόλοιπες δραστικές ουσίες, 

4 % της δραστικής ουσίας στην τελευταία 

παρτίδα φαρμακούχας ζωοτροφής ή 

ενδιάμεσου προϊόντος της οποίας η 

παραγωγή προηγήθηκε της παραγωγής της 

μη στοχευόμενης ζωοτροφής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  188 

Norbert Erdős 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) για τις υπόλοιπες δραστικές ουσίες, 

3 % της δραστικής ουσίας στην τελευταία 

παρτίδα φαρμακούχας ζωοτροφής ή 

ενδιάμεσου προϊόντος της οποίας η 

παραγωγή προηγήθηκε της παραγωγής της 

μη στοχευόμενης ζωοτροφής· 

(β) για τις υπόλοιπες δραστικές ουσίες, 

3 % της μέγιστης επιτρεπόμενης δόσης 

της δραστικής ουσίας στη φαρμακούχα 

ζωοτροφή ή σε ενδιάμεσο προϊόν της 

οποίας η παραγωγή προηγήθηκε της 

παραγωγής της μη στοχευόμενης 

ζωοτροφής· 

Or. hu 

Αιτιολόγηση 

Ζητώ την πλήρη εναρμόνιση των ανώτατων ορίων κτηνιατρικών φαρμάκων σε σχέση με τη μη 

στοχευόμενη ζωοτροφή. Βάση υπολογισμού θα είναι το 3% της μέγιστης επιτρεπόμενης δόσης 

αντί του 3% στην τελευταία παρτίδα. 

 

Τροπολογία  189 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Σε κράτη μέλη στα οποία η μείωση 

στα επίπεδα αυτά θα είναι επαχθής, η 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη προωθούν 

πιθανές χρηματοδοτικές πηγές για την 

παροχή ενίσχυσης στους αγρότες 

προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους 

αυτούς, για παράδειγμα από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 

ή από το πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα 

της υγείας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  190 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 



 

PE560.826v01-00 86/167 AM\1066386EL.doc 

EL 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 β. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον 

καθορισμό των κριτηρίων για: 

 - τον ορισμό της παρτίδας κατ' εφαρμογή 

του παρόντος άρθρου· 

 - τις μεθόδους ανάλυσης που πρέπει να 

χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

φαρμακούχων ζωοτροφών· 

 - τις μεθόδους δειγματοληψίας και τις 

μεθόδους ανάλυσης που πρέπει να 

χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

φαρμακούχων ζωοτροφών και οι 

αρμόδιες αρχές προκειμένου να 

εξακριβώσουν κατά πόσον τηρούνται τα 

ειδικά όρια μεταφοράς. 

 Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις πρέπει 

να εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης του άρθρου 20 παράγραφος 2. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

La définition du terme « lot » est très importante pour assurer une application harmonisée de 

cette disposition. En particulier, le fait, de pouvoir définir un lot comme l'ensemble des unités 

fabriquées dans un laps de temps donné, pourrait en pratique conduire à permettre une 

dilution de la présence résiduelle de substances médicamenteuses due à la contamination 

croisée. Il serait également nécessaire de permettre à la Commission de fixer les modalités de 

prélèvement et les analyses à effectuer (lieux de prélèvement).La Commission doit pouvoir 

fixer ces modalités par acte d’exécution. 

 

Τροπολογία  191 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 β. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον 

καθορισμό των κριτηρίων για: 

 - τον ορισμό της παρτίδας κατ' εφαρμογή 

του παρόντος άρθρου· 

 - τις μεθόδους ανάλυσης που πρέπει να 

χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

φαρμακούχων ζωοτροφών· 

 - τις μεθόδους δειγματοληψίας και τις 

μεθόδους ανάλυσης που πρέπει να 

χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

φαρμακούχων ζωοτροφών και οι 

αρμόδιες αρχές προκειμένου να 

εξακριβώσουν κατά πόσον τηρούνται τα 

ειδικά όρια μεταφοράς. 

 Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις πρέπει 

να εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης του άρθρου 20 παράγραφος 2. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  192 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 γ. Με εκτελεστική πράξη καταρτίζεται 

λεπτομερές χρονοδιάγραμμα στο οποίο 

απαριθμούνται κατά σειρά 

προτεραιότητας οι διάφορες δραστικές 

ουσίες για τις οποίες πρέπει να εγκριθούν 

ειδικά όρια μεταφοράς. Για την 

κατάρτιση του καταλόγου ζητείται η 

γνώμη των οργανισμών (ΕΑΑΤ και 

EMA). 

 Στις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί 

ημερομηνία 24 μήνες μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα 

εγκριθέντα ειδικά όρια μεταφοράς. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να προβλεφθεί η κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για τον καθορισμό προτεραιοτήτων 

στην αξιολόγηση των επιμέρους ουσιών και να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες όσον αφορά τη 

διαβούλευση με τους διάφορους οργανισμούς αξιολόγησης (ΕΑΑΤ και EMA). Η πρόοδος των 

εργασιών στο θέμα αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  193 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 γ. Με εκτελεστική πράξη θα πρέπει να 

καταρτιστεί λεπτομερές χρονοδιάγραμμα 

στο οποίο θα απαριθμούνται κατά σειρά 

προτεραιότητας οι διάφορες δραστικές 

ουσίες για τις οποίες θα πρέπει να 

εγκριθούν ειδικά όρια μεταφοράς. Για την 

κατάρτιση του καταλόγου θα ζητηθεί η 

γνώμη των οργανισμών (ΕΑΑΤ και 

EMA). 

 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 

Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 

σχετικά με τα εγκριθέντα ειδικά όρια 

μεταφοράς. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  194 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα επιτρέπεται να 

παρασκευάζονται και να αποθηκεύονται 

πριν από την προσκόμιση της συνταγής 

που αναφέρεται στο άρθρο 15. Η διάταξη 

αυτή δεν ισχύει για τους χειριστές 

συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση ή στην περίπτωση 

παρασκευής φαρμακούχων ζωοτροφών ή 

ενδιάμεσων προϊόντων από κτηνιατρικά 

φάρμακα σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 11 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. 

διαγράφεται 

Or. pt 

 

Τροπολογία  195 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα επιτρέπεται να 

παρασκευάζονται και να αποθηκεύονται 

πριν από την προσκόμιση της συνταγής 

που αναφέρεται στο άρθρο 15. Η διάταξη 

αυτή δεν ισχύει για τους χειριστές 

συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση ή στην περίπτωση 

παρασκευής φαρμακούχων ζωοτροφών ή 

ενδιάμεσων προϊόντων από κτηνιατρικά 

φάρμακα σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 11 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα δεν επιτρέπεται να 

παρασκευάζονται και να αποθηκεύονται 

πριν από την προσκόμιση της συνταγής 

που αναφέρεται στο άρθρο 15. 

Or. en 

 

Τροπολογία  196 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα επιτρέπεται να 

παρασκευάζονται και να αποθηκεύονται 

πριν από την προσκόμιση της συνταγής 

που αναφέρεται στο άρθρο 15. Η διάταξη 

αυτή δεν ισχύει για τους χειριστές 

συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση ή στην περίπτωση 

παρασκευής φαρμακούχων ζωοτροφών ή 

ενδιάμεσων προϊόντων από κτηνιατρικά 

φάρμακα σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 11 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα επιτρέπεται να 

παρασκευάζονται και να αποθηκεύονται 

πριν από την προσκόμιση της συνταγής 

που αναφέρεται στο άρθρο 15. Η διάταξη 

αυτή δεν ισχύει για τους χειριστές 

μετακινούμενων συστημάτων ανάμειξης. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Δεν κρίνεται σκόπιμο να μην ισχύει η διάταξη για τους χειριστές συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση που διαθέτουν εγκαταστάσεις επαρκείς για την εν λόγω δραστηριότητα και να 

ισχύει για τους χειριστές μετακινούμενων συστημάτων ανάμειξης. 

 

Τροπολογία  197 

Hannu Takkula 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα επιτρέπεται να 

παρασκευάζονται και να αποθηκεύονται 

πριν από την προσκόμιση της συνταγής 

που αναφέρεται στο άρθρο 15. Η διάταξη 

αυτή δεν ισχύει για τους χειριστές 

συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση ή στην περίπτωση 

παρασκευής φαρμακούχων ζωοτροφών ή 

ενδιάμεσων προϊόντων από κτηνιατρικά 

φάρμακα σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 11 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα επιτρέπεται να 

παρασκευάζονται και να αποθηκεύονται 

πριν από την προσκόμιση της συνταγής 

που αναφέρεται στο άρθρο 15. Η διάταξη 

αυτή δεν ισχύει για τους χειριστές 

συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση, για τα μετακινούμενα 

συστήματα ανάμειξης ή στην περίπτωση 

παρασκευής φαρμακούχων ζωοτροφών ή 

ενδιάμεσων προϊόντων από κτηνιατρικά 
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της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. φάρμακα σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 11 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, εκτός εάν 

δικαιολογείται βάσει επιδημιολογικών και 

κλινικών γνώσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  198 

Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα επιτρέπεται να 

παρασκευάζονται και να αποθηκεύονται 

πριν από την προσκόμιση της συνταγής 

που αναφέρεται στο άρθρο 15. Η διάταξη 

αυτή δεν ισχύει για τους χειριστές 

συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση ή στην περίπτωση 

παρασκευής φαρμακούχων ζωοτροφών ή 

ενδιάμεσων προϊόντων από κτηνιατρικά 

φάρμακα σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 11 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. 

Για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με 

την παραγωγή, οι φαρμακούχες 

ζωοτροφές και τα ενδιάμεσα προϊόντα 

επιτρέπεται να παρασκευάζονται και να 

αποθηκεύονται πριν από την προσκόμιση 

της συνταγής που αναφέρεται στο άρθρο 

15. Σε αυτή την περίπτωση το είδος και η 

ποσότητα των παραγόμενων ή 

αποθηκευόμενων φαρμακούχων 

ζωοτροφών πρέπει να δηλώνονται στις 

αρμόδιες αρχές. Η διάταξη αυτή δεν 

ισχύει για τους χειριστές συστημάτων 

ανάμειξης στην εκμετάλλευση ή κινητά 

συστήματα ανάμειξης ή στην περίπτωση 

παρασκευής φαρμακούχων ζωοτροφών ή 

ενδιάμεσων προϊόντων από κτηνιατρικά 

φάρμακα σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 11 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η εκ των προτέρων παραγωγή δεν πρέπει να οδηγεί σε άρση της απαίτησης για κτηνιατρική 

συνταγή σύμφωνα με το άρθρο 15· πρέπει να είναι δυνατή μόνο για τεχνικούς λόγους που 

συνδέονται με την παραγωγή, όπως π.χ. για να αποφεύγονται μεταφορές ή μόλυνση. Για να 

αποφευχθούν καταχρήσεις, πρέπει ο επιχειρηματίας να δηλώνει στις ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004, το είδος και την ποσότητα των φαρμακούχων 

ζωοτροφών που έχουν ήδη παραχθεί. 
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Τροπολογία  199 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εκτός από το άρθρο 11 παράγραφος 1, 

το άρθρο 12 και το άρθρο 14 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, η 

επισήμανση των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων 

συμμορφώνεται με το παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. 

1. Εκτός από το άρθρο 11 παράγραφος 1, 

το άρθρο 11 παράγραφος 4, το άρθρο 12, 

το άρθρο 14, το άρθρο 15 εδάφιο β), το 

άρθρο 15 εδάφιο δ), το άρθρο 15 εδάφιο 

ε), το άρθρο 15 εδάφιο στ), το άρθρο 17 

παράγραφος 1 εδάφιο α), το άρθρο 17 

παράγραφος 1 εδάφιο δ), το άρθρο 17 

παράγραφος 1 εδάφιο ε), το άρθρο 17 

παράγραφος 1 εδάφιο στ), το άρθρο 17 

παράγραφος 2 εδάφιο ε) και το άρθρο 17 

παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

767/2009, η επισήμανση των 

φαρμακούχων ζωοτροφών και των 

ενδιάμεσων προϊόντων πρέπει να 

συμμορφώνεται με το παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα ενδιάμεσα προϊόντα, ζωοτροφών υπόκεινται σε γενικές 

απαιτήσεις επισήμανσης που θεσπίζονται όχι μόνο από το άρθρο 11 παράγραφος 1, το άρθρο 

12 και το άρθρο 14, αλλά επίσης από τα άρθρα 11 παράγραφος 4, 15 και 17 και από το 

παράρτημα IV του ίδιου κανονισμού. Μόνον οι ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης για τις 

φαρμακούχες ζωοτροφές και τα ενδιάμεσα προϊόντα πρέπει να αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ 

της πρότασης της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  200 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εκτός από το άρθρο 11 παράγραφος 1, 

το άρθρο 12 και το άρθρο 14 του 

1. Εκτός από το άρθρο 11 παράγραφος 1 

και 4 και τα άρθρα 12, 14, 15 και 17 του 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, η 

επισήμανση των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων 

συμμορφώνεται με το παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, η 

επισήμανση των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων 

συμμορφώνεται με το παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  201 

Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εκτός από το άρθρο 11 παράγραφος 1, 

το άρθρο 12 και το άρθρο 14 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, η 

επισήμανση των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων 

συμμορφώνεται με το παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. 

1. Εκτός από το άρθρο 11 παράγραφος 1, 

το άρθρο 12 και το άρθρο 14 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, η 

επισήμανση των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων, εφόσον 

δεν χορηγούνται απευθείας, 
συμμορφώνεται με το παράρτημα ΙΙΙ του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που χορηγούνται απευθείας στα ζώα από τον χειριστή συστημάτων 

ανάμειξης δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ούτε πρόσθετη επισήμανση. 

 

Τροπολογία  202 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα επιτρεπόμενα όρια ανοχής για τις 

αποκλίσεις μεταξύ των τιμών που αφορούν 

τη σύνθεση μιας φαρμακούχας ζωοτροφής 

ή ενός ενδιάμεσου προϊόντος και των 

3. Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις μεταξύ 

των τιμών που αφορούν τη σύνθεση μιας 

φαρμακούχας ζωοτροφής ή ενός 

ενδιάμεσου προϊόντος και των τιμών που 
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τιμών που προκύπτουν από τις αναλύσεις 

των επισήμων ελέγχων σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 είναι 

αυτά που ορίζονται στο παράρτημα IV. 

προκύπτουν από τις αναλύσεις των 

επίσημων ελέγχων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  203 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα επιτρεπόμενα όρια ανοχής για τις 

αποκλίσεις μεταξύ των τιμών που 

αφορούν τη σύνθεση μιας φαρμακούχας 

ζωοτροφής ή ενός ενδιάμεσου προϊόντος 

και των τιμών που προκύπτουν από τις 

αναλύσεις των επισήμων ελέγχων 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

882/2004 είναι αυτά που ορίζονται στο 

παράρτημα IV. 

3. Εκτός από τις ανοχές που αναφέρονται 

στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 767/2009, τα επιτρεπόμενα όρια 

ανοχής για τις αποκλίσεις μεταξύ της 

περιεκτικότητας σε δραστική ουσία που 

αναγράφεται στη σύνθεση μιας 

φαρμακούχας ζωοτροφής ή ενός 

ενδιάμεσου προϊόντος και των τιμών που 

προκύπτουν από τις αναλύσεις των 

επισήμων ελέγχων σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 είναι αυτά 

που ορίζονται στο παράρτημα IV. 

Or. it 

 

Τροπολογία  204 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα επιτρεπόμενα όρια ανοχής για τις 

αποκλίσεις μεταξύ των τιμών που αφορούν 

τη σύνθεση μιας φαρμακούχας ζωοτροφής 

ή ενός ενδιάμεσου προϊόντος και των 

τιμών που προκύπτουν από τις αναλύσεις 

των επισήμων ελέγχων σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 είναι αυτά 

3. Τα επιτρεπόμενα όρια ανοχής για τις 

αποκλίσεις μεταξύ των τιμών που αφορούν 

τη σύνθεση και την περιεκτικότητα σε 

δραστικές ουσίες μιας φαρμακούχας 

ζωοτροφής ή ενός ενδιάμεσου προϊόντος 

και των τιμών που προκύπτουν από τις 

αναλύσεις των επισήμων ελέγχων 
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που ορίζονται στο παράρτημα IV. σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

882/2004 είναι αυτά που ορίζονται στο 

παράρτημα IV. 

Or. en 

 

Τροπολογία  205 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα διατίθενται στην 

αγορά μόνο σε σφραγισμένες συσκευασίες 

ή δοχεία. Οι συσκευασίες ή τα δοχεία 

σφραγίζονται κατά τρόπο ώστε, όταν 

ανοιχθούν, η σφραγίδα να καταστρέφεται 

και να μην μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί. 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα διατίθενται στην 

αγορά μόνο σε σφραγισμένες συσκευασίες 

ή δοχεία. Οι συσκευασίες ή τα δοχεία 

σφραγίζονται κατά τρόπο ώστε, όταν 

ανοιχθούν, η σφραγίδα να καταστρέφεται 

και να μην μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να 

προβλέπονται κατάλληλες παρεκκλίσεις 

για τις περιπτώσεις στις οποίες η 

εφαρμογή της απαίτησης αυτής δεν είναι 

αναγκαία για την προστασία της υγείας 

των ανθρώπων και των ζώων ή των 

συμφερόντων των καταναλωτών και θα 

συνιστούσε υπερβολικό διοικητικό και 

τεχνικό φόρτο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι υφιστάμενες παρεκκλίσεις δυνάμει του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 για 

τη μεταφορά ζωοτροφών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον προτεινόμενο 

κανονισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια με τις τρέχουσες ρυθμίσεις μεταφοράς για 

φαρμακούχες ζωοτροφές σε συγκεκριμένα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  206 

Norbert Erdős 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα διατίθενται στην 

αγορά μόνο σε σφραγισμένες συσκευασίες 

ή δοχεία. Οι συσκευασίες ή τα δοχεία 

σφραγίζονται κατά τρόπο ώστε, όταν 

ανοιχθούν, η σφραγίδα να καταστρέφεται 

και να μην μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί. 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα διατίθενται στην 

αγορά μόνο σε σφραγισμένες συσκευασίες, 

συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών 

σε σάκους, ή δοχεία. Οι συσκευασίες ή τα 

δοχεία σφραγίζονται κατά τρόπο ώστε, 

όταν ανοιχθούν, η σφραγίδα να 

καταστρέφεται και να μην μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί. 

Or. hu 

 

Τροπολογία  207 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 11 α 

 Εμπόριο με τρίτες χώρες 

 Απαγορεύεται η εισαγωγή από τρίτες 

χώρες ζώων που προορίζονται για την 

παραγωγή τροφίμων στα οποία έχουν 

χορηγηθεί φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα με σκοπό την πρόληψη των 

ασθενειών. Απαγορεύεται επίσης η 

εισαγωγή τροφίμων που προέρχονται από 

τα ζώα αυτά. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  208 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 11β 

 Ιχνηλασιμότητα των δραστικών ουσιών 

που διασπείρονται στα οικοσυστήματα 

 Οι επαγγελματίες που χορηγούν συνταγή 

συμπληρώνουν ένα αρχείο συνταγών με 

δραστικές ουσίες. Το αρχείο θα 

ενημερώνεται στο επίπεδο των αρχών 

που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του 

νερού ή του περιβάλλοντος, προκειμένου 

να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα της 

διασποράς χημικών ουσιών στα 

οικοσυστήματα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του νερού, οι αρμόδιες αρχές 

πρέπει να γνωρίζουν ποιες δραστικές ουσίες διασπείρονται στο περιβάλλον και ποιες 

καταλήγουν στο νερό. 

 

Τροπολογία  209 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν ή διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές ή 

ενδιάμεσα προϊόντα εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό 

τους έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

φαρμακούχων ζωοτροφών που 

παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν ή διαθέτουν στην αγορά 

φαρμακούχες ζωοτροφές ή ενδιάμεσα 

προϊόντα εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις 

που υπόκεινται στον έλεγχό τους έχουν 

εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Οι 

υπεύθυνοι επιχειρήσεων φαρμακούχων 

ζωοτροφών που μεταφέρουν 

φαρμακούχες ζωοτροφές ή ενδιάμεσα 

προϊόντα οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι 
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επιχειρήσεις υπό τον έλεγχό τους 

εγγράφονται σε μητρώο της αρμόδιας 

αρχής. 

 Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στους 

υπεύθυνους επιχειρήσεων φαρμακούχων 

ζωοτροφών στους οποίους επιτρέπεται να 

παρέχουν σε λιανική πώληση κτηνιατρικά 

φάρμακα ούτε στους ιδιοκτήτες ζώων 

που αποθηκεύουν ή χρησιμοποιούν 

φαρμακούχες ζωοτροφές για τα δικά τους 

ζώα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  210 

Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν ή διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές ή 

ενδιάμεσα προϊόντα εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό 

τους έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν ή διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές ή 

ενδιάμεσα προϊόντα εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό 

τους έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. 

Αυτό δεν ισχύει για γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις οι οποίες παράγουν και 

χρησιμοποιούν φαρμακούχες ζωοτροφές 

για τα δικά τους ζώα. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν και χρησιμοποιούν φαρμακούχες ζωοτροφές μόνο 

για τα δικά τους ζώα –υπό την καθοδήγηση κτηνιάτρου– δεν είναι σκόπιμη η απαίτηση 

έγκρισης. 

 

Τροπολογία  211 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 



 

AM\1066386EL.doc 99/167 PE560.826v01-00 

 EL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν ή διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές ή 

ενδιάμεσα προϊόντα εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό 

τους έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που παρασκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν ή διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές ή 

ενδιάμεσα προϊόντα εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό 

τους έχουν εγκριθεί από την αρμόδια 

δημόσια αρχή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  212 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συστήσουν 

αρμόδιες αρχές για την έγκριση των 

παρασκευαστών και των εμπόρων 

χονδρικής πώλησης φαρμακούχων 

ζωοτροφών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προσθήκη του σημείου για τους κανόνες όσον αφορά τα κράτη μέλη που θα συστήσουν 

αρμόδιες αρχές για την έγκριση των παρασκευαστών και των εμπόρων χονδρικής πώλησης 

φαρμακούχων ζωοτροφών. 

 

Τροπολογία  213 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η προμήθεια φαρμακούχων ζωοτροφών 

από τους ιδιοκτήτες ζώων υπόκειται στην 

προσκόμιση και, στην περίπτωση 

παρασκευής από χειριστές συστημάτων 

ανάμειξης στην εκμετάλλευση, κατοχή 

κτηνιατρικής συνταγής και στους όρους 

που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 

6. 

1. Η προμήθεια φαρμακούχων ζωοτροφών 

από τους ιδιοκτήτες ζώων υπόκειται στην 

προσκόμιση και, στην περίπτωση 

παρασκευής από χειριστές συστημάτων 

ανάμειξης στην εκμετάλλευση, κατοχή 

συνταγής που έχει εκδοθεί από κτηνίατρο 

και στους όρους που καθορίζονται στις 

παραγράφους 2 έως 6. 

Or. en 

 

Τροπολογία  214 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράγραφος 15 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η προμήθεια φαρμακούχων ζωοτροφών 

από τους ιδιοκτήτες ζώων υπόκειται στην 

προσκόμιση και, στην περίπτωση 

παρασκευής από χειριστές συστημάτων 

ανάμειξης στην εκμετάλλευση, κατοχή 

κτηνιατρικής συνταγής και στους όρους 

που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 

6. 

1. Η προμήθεια φαρμακούχων ζωοτροφών 

από τους ιδιοκτήτες ζώων υπόκειται στην 

προσκόμιση και, στην περίπτωση 

παρασκευής από χειριστές συστημάτων 

ανάμειξης στην εκμετάλλευση, κατοχή 

κτηνιατρικής συνταγής που έχει εκδοθεί 

κατόπιν εξέτασης και κτηνιατρικής 

διάγνωσης, ή κατόπιν τακτικής 

επίσκεψης για τον έλεγχο της υγείας των 

ζώων, και στους όρους που καθορίζονται 

στις παραγράφους 2 έως 6. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  215 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η συνταγή περιέχει τις πληροφορίες που 2. Η συνταγή περιέχει τις πληροφορίες που 
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ορίζονται στο παράρτημα V. Η πρωτότυπη 

συνταγή φυλάσσεται από τον 

παρασκευαστή ή, κατά περίπτωση, τον 

διανομέα. Το πρόσωπο που συντάσσει τη 

συνταγή και ο ιδιοκτήτης των ζώων 

φυλάσσουν αντίγραφο της συνταγής. Το 

πρωτότυπο και τα αντίγραφα φυλάσσονται 

για τρία χρόνια από την ημερομηνία 

έκδοσης. 

ορίζονται στο παράρτημα V. Η πρωτότυπη 

συνταγή φυλάσσεται από τον 

παρασκευαστή ή, κατά περίπτωση, τον 

διανομέα. Ο κτηνίατρος που συντάσσει τη 

συνταγή και ο ιδιοκτήτης των ζώων 

φυλάσσουν αντίγραφο της συνταγής. Το 

πρωτότυπο και τα αντίγραφα φυλάσσονται 

για τρία χρόνια από την ημερομηνία 

έκδοσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  216 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η συνταγή περιέχει τις πληροφορίες που 

ορίζονται στο παράρτημα V. Η πρωτότυπη 

συνταγή φυλάσσεται από τον 

παρασκευαστή ή, κατά περίπτωση, τον 

διανομέα. Το πρόσωπο που συντάσσει τη 

συνταγή και ο ιδιοκτήτης των ζώων 

φυλάσσουν αντίγραφο της συνταγής. Το 

πρωτότυπο και τα αντίγραφα φυλάσσονται 

για τρία χρόνια από την ημερομηνία 

έκδοσης. 

2. Η συνταγή περιέχει τις πληροφορίες που 

ορίζονται στο άρθρο 110 του κανονισμού 

ΕΕ 2015/… (Κτηνιατρικά Φάρμακα). Η 

πρωτότυπη συνταγή φυλάσσεται από τον 

παρασκευαστή ή, κατά περίπτωση, τον 

διανομέα. Το πρόσωπο που συντάσσει τη 

συνταγή και ο ιδιοκτήτης των ζώων 

φυλάσσουν αντίγραφο της συνταγής. Το 

πρωτότυπο και τα αντίγραφα φυλάσσονται 

για τρία χρόνια από την ημερομηνία 

έκδοσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  217 

Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η συνταγή περιέχει τις πληροφορίες που 

ορίζονται στο παράρτημα V. Η πρωτότυπη 

συνταγή φυλάσσεται από τον 

2. Η συνταγή περιέχει τις πληροφορίες που 

ορίζονται στο παράρτημα V και 

απορρέουν από το άρθρο 110 του 
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παρασκευαστή ή, κατά περίπτωση, τον 

διανομέα. Το πρόσωπο που συντάσσει τη 

συνταγή και ο ιδιοκτήτης των ζώων 

φυλάσσουν αντίγραφο της συνταγής. Το 

πρωτότυπο και τα αντίγραφα φυλάσσονται 

για τρία χρόνια από την ημερομηνία 

έκδοσης. 

κανονισμού σχετικά με τα κτηνιατρικά 

φάρμακα1α. Η πρωτότυπη συνταγή 

φυλάσσεται από τον παρασκευαστή ή, 

κατά περίπτωση, τον διανομέα. Το 

πρόσωπο που συντάσσει τη συνταγή και ο 

ιδιοκτήτης των ζώων φυλάσσουν 

αντίγραφο της συνταγής. Το πρωτότυπο 

και τα αντίγραφα φυλάσσονται για τρία 

χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης. 

 __________________ 

 1 a Πρόταση της Επιτροπής COM 

(2014)558 τελικό 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις για τις κτηνιατρικές συνταγές πρέπει να εναρμονίζονται με την ισχύουσα πρότασης 

της Επιτροπής σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα. 

 

Τροπολογία  218 

Norbert Lins, Jan Huitema, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η συνταγή περιέχει τις πληροφορίες που 

ορίζονται στο παράρτημα V. Η πρωτότυπη 

συνταγή φυλάσσεται από τον 

παρασκευαστή ή, κατά περίπτωση, τον 

διανομέα. Το πρόσωπο που συντάσσει τη 

συνταγή και ο ιδιοκτήτης των ζώων 

φυλάσσουν αντίγραφο της συνταγής. Το 

πρωτότυπο και τα αντίγραφα φυλάσσονται 

για τρία χρόνια από την ημερομηνία 

έκδοσης. 

2. Η συνταγή περιέχει τις πληροφορίες που 

ορίζονται στο παράρτημα V. Η πρωτότυπη 

συνταγή φυλάσσεται από τον 

παρασκευαστή ή, κατά περίπτωση, τον 

διανομέα. Ο κτηνίατρος ή άλλος ειδικά 

εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας, 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό 

δίκαιο, που συντάσσει τη συνταγή και ο 

ιδιοκτήτης των ζώων φυλάσσουν 

αντίγραφο της συνταγής. Το πρωτότυπο 

και τα αντίγραφα φυλάσσονται για τρία 

χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης. 

 (ΣΗΜ. οριζόντια τροπολογία προς 

αντικατάσταση της συναφούς διατύπωσης 

σε ολόκληρη την πρόταση) 

Or. en 
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Τροπολογία  219 

Hannu Takkula 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με εξαίρεση τις φαρμακούχες 

ζωοτροφές που προορίζονται για ζώα που 

δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων, οι φαρμακούχες ζωοτροφές δεν 

χρησιμοποιούνται για περισσότερες της 

μιας αγωγής βάσει της ίδιας συνταγής. 

3. Με εξαίρεση τις φαρμακούχες 

ζωοτροφές που προορίζονται για ζώα 

συντροφιάς ή για ζώα που 

χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς 

σκοπούς, οι φαρμακούχες ζωοτροφές δεν 

χρησιμοποιούνται για περισσότερες της 

μιας αγωγής βάσει της ίδιας συνταγής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  220 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η διάρκεια της αγωγής θα πρέπει να 

τηρεί την ισχύουσα περίληψη των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος όσον 

αφορά το εγκεκριμένο φαρμακούχο 

πρόμειγμα που ενσωματώνεται στη 

φαρμακούχα ζωοτροφή και δεν θα πρέπει 

να υπερβαίνει τις τρεις εβδομάδες στην 

περίπτωση φαρμακούχας ζωοτροφής με 

ενσωματωμένα φαρμακούχα 

προμείγματα που περιέχουν δραστικές 

ουσίες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέγουν ανθεκτικότητα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση φαρμακούχας ζωοτροφής κατευθύνεται από τη συνταγή του κτηνιάτρου, ο οποίος θα 
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πρέπει να καθορίσει τη διάρκεια της αγωγής λαμβάνοντας υπόψη την περίληψη των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος (SPC). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η παράταση όσο και η 

επίσπευση μιας αγωγής μπορούν να ενισχύσουν την επιλογή ανθεκτικότητας. Στη διαδικασία 

χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμάκου έχει εγκριθεί η ορθή χρονική 

διάρκεια της αγωγής. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν εγκεκριμένες αγωγές με διάρκεια 

μεγαλύτερη των τριών εβδομάδων. 

 

Τροπολογία  221 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 a. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 3 ανωτέρω, σε περίπτωση 

διαγνωσμένης νόσου, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 15 παράγραφος 5, εάν μείνει 

αχρησιμοποίητη κάποια ποσότητα της 

φαρμακούχας ζωοτροφής, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί βάσει συνταγής, με την 

προϋπόθεση ότι αποθηκεύεται 

καταλλήλως και ταυτοποιείται σαφώς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  222 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η συνταγή είναι έγκυρη για χρονική 

περίοδο έξι μηνών για τα ζώα που δεν 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων και τριών εβδομάδων για τα 

ζώα που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  223 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η συνταγή είναι έγκυρη για χρονική 

περίοδο έξι μηνών για τα ζώα που δεν 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων και τριών εβδομάδων για τα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

4. Η συνταγή είναι έγκυρη για χρονική 

περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης για τα ζώα που δεν 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων και δύο εβδομάδων για τα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

 Στην περίπτωση φαρμακούχας 

ζωοτροφής που περιέχει κτηνιατρικά 

φάρμακα με ουσίες που έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέγουν ανθεκτικότητα, 

η συνταγή είναι έγκυρη για χρονική 

περίοδο μίας εβδομάδας από την 

ημερομηνία έκδοσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι προτιμότερη η χρονική περίοδος δύο εβδομάδων (αντί τριών) για όλες τις ουσίες, εκτός 

από τα αντιμικροβιακά και τα αντιπαρασιτικά (δηλ. ουσίες που έχουν τη δυνατότητα επιλογής 

ανθεκτικότητας), όπου η ισχύς μιας εβδομάδας είναι απαραίτητη για τη χορήγηση κατάλληλης 

δόσης στα ζώα (λαμβάνοντας υπόψη σημαντικές αλλαγές στο βάρος λόγω του βάρους που 

κερδίζουν τα ζώα πάχυνσης, π.χ. οι χοίροι). 

 

Τροπολογία  224 

Hannu Takkula 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η συνταγή είναι έγκυρη για χρονική 

περίοδο έξι μηνών για τα ζώα που δεν 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων και τριών εβδομάδων για τα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

4. Η συνταγή είναι έγκυρη για χρονική 

περίοδο έξι μηνών για τα ζώα συντροφιάς 

και για τα ζώα που χρησιμοποιούνται για 

ψυχαγωγικούς σκοπούς και τριών 

εβδομάδων για τα ζώα που 
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τροφίμων. χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων και για τα γουνοφόρα ζώα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  225 

Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η συνταγή είναι έγκυρη για χρονική 

περίοδο έξι μηνών για τα ζώα που δεν 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων και τριών εβδομάδων για τα ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

4. Η συνταγή είναι έγκυρη για χρονική 

περίοδο έξι μηνών για τα ζώα που δεν 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων και τριών μηνών για τα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. 

Or. de 

 

Τροπολογία  226 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από το πρόσωπο 

που συνέταξε τη συνταγή και μόνο για 

διαγνωσμένη νόσο. Το πρόσωπο που 

συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 

σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από το πρόσωπο 

που συνέταξε τη συνταγή και μόνο για 

διαγνωσμένη νόσο. Σημαντικοί και 

επικείμενοι κίνδυνοι για την υγεία μπορεί 

να δικαιολογήσουν την περιορισμένη και 

έκτακτη χρήση εμβολίων και 

αντιπαρασιτικών αγωγών για λόγους 

προφύλαξης. Το πρόσωπο που συνέταξε 

τη συνταγή επαληθεύει ότι η συγκεκριμένη 

φαρμακευτική αγωγή δικαιολογείται για τα 

στοχευόμενα ζώα σύμφωνα με τους 

κανόνες της κτηνιατρικής. Επιπλέον, 
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αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμάκων. 

εξασφαλίζει ότι η χορήγηση του 

συγκεκριμένου κτηνιατρικού φαρμάκου 

δεν είναι ασυμβίβαστη με άλλη 

θεραπευτική αγωγή ή χρήση και ότι δεν 

υπάρχει αντένδειξη ή αλληλεπίδραση στην 

περίπτωση χρήσης πολλών φαρμάκων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  227 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από το πρόσωπο 

που συνέταξε τη συνταγή και μόνο για 

διαγνωσμένη νόσο. Το πρόσωπο που 

συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 

σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμάκων. 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα υπό την 

μέριμνα του προσώπου που συνέταξε τη 

συνταγή και μόνο για διαγνωσμένη νόσο. 

Το πρόσωπο που συνέταξε τη συνταγή 

επαληθεύει ότι η συγκεκριμένη 

φαρμακευτική αγωγή δικαιολογείται για τα 

στοχευόμενα ζώα σύμφωνα με τους 

κανόνες της κτηνιατρικής. Επιπλέον, 

εξασφαλίζει ότι η χορήγηση του 

συγκεκριμένου κτηνιατρικού φαρμάκου 

δεν είναι ασυμβίβαστη με άλλη 

θεραπευτική αγωγή ή χρήση και ότι δεν 

υπάρχει αντένδειξη ή αλληλεπίδραση στην 

περίπτωση χρήσης πολλών φαρμάκων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  228 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από το πρόσωπο 

που συνέταξε τη συνταγή και μόνο για 

διαγνωσμένη νόσο. Το πρόσωπο που 

συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 

σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμάκων. 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από τον θεράποντα 

κτηνίατρο που συνέταξε τη συνταγή και 

μόνο για διαγνωσμένη νόσο. Ο κτηνίατρος 

που συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 

σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμακούχων προμειγμάτων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο θεράπων κτηνίατρος (π.χ. εκείνος που είναι εξοικειωμένος με το ιστορικό και την κατάσταση 

των ζώων), εξ ορισμού, είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει μια διάγνωση και να αποφασίσει 

την κατάλληλη θεραπεία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει ο ρόλος των κτηνιάτρων με σχετική γνώση 

των ασθενειών των ζώων και της κατάστασης της υγείας τους να ενισχυθεί. Η διατύπωση 

"φαρμακούχα προμείγματα"" είναι προτιμητέα (ανατρέξτε στην αιτιολόγηση της τροπολογίας 5 

ανωτέρω). 

 

Τροπολογία  229 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από το πρόσωπο 

που συνέταξε τη συνταγή και μόνο για 

διαγνωσμένη νόσο. Το πρόσωπο που 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο σε ζώο ή σε ομάδες 

ζώων που έχουν υποβληθεί σε εξέταση 

από τον κτηνίατρο που συνέταξε τη 

συνταγή και μόνο για διαγνωσμένη νόσο. 
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συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 

σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμάκων.  

Ο κτηνίατρος που συνέταξε τη συνταγή 

επαληθεύει ότι η συγκεκριμένη 

φαρμακευτική αγωγή δικαιολογείται για τα 

στοχευόμενα ζώα σύμφωνα με τους 

κανόνες της κτηνιατρικής. Επιπλέον, 

εξασφαλίζει ότι η χορήγηση του 

συγκεκριμένου κτηνιατρικού φαρμάκου 

δεν είναι ασυμβίβαστη με άλλη 

θεραπευτική αγωγή ή χρήση και ότι δεν 

υπάρχει αντένδειξη ή αλληλεπίδραση στην 

περίπτωση χρήσης πολλών φαρμάκων. 

Or. it 

 

Τροπολογία  230 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από το πρόσωπο 

που συνέταξε τη συνταγή και μόνο για 

διαγνωσμένη νόσο. Το πρόσωπο που 

συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 

σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμάκων.  

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από τον κτηνίατρο 

που συνέταξε τη συνταγή και μόνο για 

διαγνωσμένη νόσο. Ο κτηνίατρος που 

συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 

σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμάκων. 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Ο κτηνίατρος είναι εξ ορισμού ο μόνος που μπορεί να κάνει διάγνωση και να αποφασίσει 

σχετικά με την κατάλληλη αγωγή. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του θα πρέπει να ενισχυθεί. 
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Τροπολογία  231 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από το πρόσωπο 

που συνέταξε τη συνταγή και μόνο για 

διαγνωσμένη νόσο. Το πρόσωπο που 

συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 

σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμάκων. 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από τον κτηνίατρο 

που συνέταξε τη συνταγή και μόνο για 

διαγνωσμένη νόσο. Ο κτηνίατρος που 

συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 

σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμάκων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  232 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από το πρόσωπο 

που συνέταξε τη συνταγή και μόνο για 

διαγνωσμένη νόσο. Το πρόσωπο που 

συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από τον κτηνίατρο 

που συνέταξε τη συνταγή και μόνο για 

διαγνωσμένη νόσο. Ο κτηνίατρος που 

συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 
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σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμάκων. 

σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμάκων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  233 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από το πρόσωπο 

που συνέταξε τη συνταγή και μόνο για 

διαγνωσμένη νόσο. Το πρόσωπο που 

συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 

σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμάκων. 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από το πρόσωπο 

που συνέταξε τη συνταγή και μόνο για 

διαγνωσμένη νόσο. Το πρόσωπο που 

συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 

σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής και γνωρίζοντας τα 

συστήματα χορήγησης της ζωοτροφής, 

τις δυνατότητες ανάμειξης και άλλα 

συναφή ειδικά χαρακτηριστικά της 

εκμετάλλευσης. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι 

η χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμάκων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  234 

Elisabeth Köstinger 



 

PE560.826v01-00 112/167 AM\1066386EL.doc 

EL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από το πρόσωπο 

που συνέταξε τη συνταγή και μόνο για 

διαγνωσμένη νόσο. Το πρόσωπο που 

συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 

σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμάκων. 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στις ομάδες ζώων 

που έχουν υποβληθεί σε εξέταση από το 

πρόσωπο που συνέταξε τη συνταγή και 

μόνο για διαγνωσμένη νόσο. Το πρόσωπο 

που συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 

σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμάκων. 

Or. de 

 

Τροπολογία  235 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράγραφος 15 – εδάφιο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από το πρόσωπο 

που συνέταξε τη συνταγή και μόνο για 

διαγνωσμένη νόσο. Το πρόσωπο που 

συνέταξε τη συνταγή επαληθεύει ότι η 

συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 

δικαιολογείται για τα στοχευόμενα ζώα 

σύμφωνα με τους κανόνες της 

κτηνιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι η 

χορήγηση του συγκεκριμένου 

κτηνιατρικού φαρμάκου δεν είναι 

5. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση από το 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που συνέταξε 

τη συνταγή και μόνο για διαγνωσμένη 

νόσο. Το πρόσωπο που συνέταξε τη 

συνταγή επαληθεύει ότι η συγκεκριμένη 

φαρμακευτική αγωγή δικαιολογείται για τα 

στοχευόμενα ζώα σύμφωνα με τους 

κανόνες της κτηνιατρικής. Επιπλέον, 

εξασφαλίζει ότι η χορήγηση του 

συγκεκριμένου κτηνιατρικού φαρμάκου 
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ασυμβίβαστη με άλλη θεραπευτική αγωγή 

ή χρήση και ότι δεν υπάρχει αντένδειξη ή 

αλληλεπίδραση στην περίπτωση χρήσης 

πολλών φαρμάκων. 

δεν είναι ασυμβίβαστη με άλλη 

θεραπευτική αγωγή ή χρήση και ότι δεν 

υπάρχει αντένδειξη ή αλληλεπίδραση στην 

περίπτωση χρήσης πολλών φαρμάκων. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  236 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Στη συνταγή αναφέρεται, σύμφωνα με 

την περίληψη των χαρακτηριστικών του 

κτηνιατρικού φαρμάκου, το ποσοστό 

ενσωμάτωσης του κτηνιατρικού φαρμάκου 

που υπολογίζεται με βάση τις σχετικές 

παραμέτρους. 

6. Στη συνταγή αναφέρεται, σύμφωνα με 

την περίληψη των χαρακτηριστικών του 

κτηνιατρικού φαρμάκου, το ποσοστό 

ενσωμάτωσης του κτηνιατρικού φαρμάκου 

και η ποσότητα των φαρμακούχων 

ζωοτροφών που υπολογίζονται με βάση 

τις σχετικές παραμέτρους. Η ημερήσια 

δόση μπορεί να ενσωματωθεί σε μια 

ποσότητα των φαρμακούχων ζωοτροφών 

που εξασφαλίζει την πρόσληψη της 

ημερήσιας δόσης από το ζώο, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποσότητα 

ζωοτροφής που καταναλώνουν τα 

νοσούντα ζώα μπορεί να διαφέρει από ένα 

κανονικό ημερήσιο σιτηρέσιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  237 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Στη συνταγή αναφέρεται, σύμφωνα με 

την περίληψη των χαρακτηριστικών του 

κτηνιατρικού φαρμάκου, το ποσοστό 

ενσωμάτωσης του κτηνιατρικού φαρμάκου 

6. Στη συνταγή αναφέρεται, σύμφωνα με 

την περίληψη των χαρακτηριστικών του 

κτηνιατρικού φαρμάκου, το ποσοστό 

ενσωμάτωσης του κτηνιατρικού φαρμάκου 
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που υπολογίζεται με βάση τις σχετικές 

παραμέτρους. 
και της ποσότητας φαρμακούχων 

ζωοτροφών που υπολογίζεται με βάση τις 

σχετικές παραμέτρους. Η ημερήσια δόση 

του κτηνιατρικού φαρμακευτικού 

προϊόντος πρέπει να ενσωματώνεται σε 

μια ποσότητα ζωοτροφής που 

εξασφαλίζει την πρόσληψη της 

ημερήσιας δόσης από το ζώο για το οποίο 

προορίζεται, δεδομένου ότι η πρόσληψη 

για τα νοσούντα ζώα μπορεί να διαφέρει 

από ένα κανονικό ημερήσιο σιτηρέσιο. 

Or. it 

 

Τροπολογία  238 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Στη συνταγή αναφέρεται, σύμφωνα με 

την περίληψη των χαρακτηριστικών του 

κτηνιατρικού φαρμάκου, το ποσοστό 

ενσωμάτωσης του κτηνιατρικού φαρμάκου 

που υπολογίζεται με βάση τις σχετικές 

παραμέτρους. 

6. Στη συνταγή αναφέρεται, σύμφωνα με 

την περίληψη των χαρακτηριστικών του 

κτηνιατρικού φαρμάκου, το ποσοστό 

ενσωμάτωσης του κτηνιατρικού φαρμάκου 

που υπολογίζεται με βάση τις σχετικές 

παραμέτρους και την ποσότητα 

φαρμακούχων ζωοτροφών που 

υπολογίζεται με βάση τις σχετικές 

παραμέτρους . Η ημερήσια δόση του 

κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος 

πρέπει να ενσωματώνεται σε μια 

ποσότητα φαρμακούχας ζωοτροφής που 

εξασφαλίζει την πρόσληψη της 

ημερήσιας δόσης από το ζώο για το οποίο 

προορίζεται, δεδομένου ότι η πρόσληψη 

για τα νοσούντα ζώα μπορεί να διαφέρει 

από ένα κανονικό ημερήσιο σιτηρέσιο. 

Or. it 

 

Τροπολογία  239 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράγραφος 15 – εδάφιο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Στη συνταγή αναφέρεται, σύμφωνα με 

την περίληψη των χαρακτηριστικών του 

κτηνιατρικού φαρμάκου, το ποσοστό 

ενσωμάτωσης του κτηνιατρικού φαρμάκου 

που υπολογίζεται με βάση τις σχετικές 

παραμέτρους. 

6. Στη συνταγή αναφέρεται, σύμφωνα με 

την περίληψη των χαρακτηριστικών του 

κτηνιατρικού φαρμάκου, το ποσοστό 

ενσωμάτωσης του κτηνιατρικού φαρμάκου 

που υπολογίζεται με βάση τις σχετικές 

παραμέτρους, λαμβανομένων υπόψη των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος και, 

όπου κρίνεται σκόπιμο, των γεωγραφικών 

συνθηκών ή των συνθηκών που 

σχετίζονται με την εποχή. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  240 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 α. Ο συνταγογραφών πρέπει, σύμφωνα 

με το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο δ) 

να βεβαιώνεται ότι η φαρμακούχα 

ζωοτροφή και οι ζωοτροφές που 

χρησιμοποιούνται συνήθως για τη 

διατροφή των υποβληθέντων σε 

θεραπευτική αγωγή ζώων, δεν περιέχουν 

ως δραστικές ουσίες το ίδιο 

κοκκκιδιαστατικό φάρμακο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  241 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 6 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 β. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιτρέπουν, στα άτομα που διαθέτουν 

σχετική άδεια, να συνταγογραφούν, 

σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική 

νομοθεσία, υπό τους όρους που προβλέπει 

το άρθρο 10 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, 

φαρμακούχες ζωοτροφές που περιέχουν 

διάφορα κτηνιατρικά φάρμακα. Ωστόσο, 

δεν επιτρέπεται η συνταγογράφηση 

φαρμακούχων ζωοτροφών που περιέχουν 

ένα ή περισσότερα κτηνιατρικά φάρμακα 

τα οποία αποτελούνται από μία ή 

περισσότερες αντιβιοτικές ουσίες. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους δημόσιας υγείας, η αρχή της παρασκευής φαρμακούχων ζωοτροφών με βάση ένα 

μόνο εγκεκριμένο κτηνιατρικό φάρμακο πρέπει να διατηρηθεί. 

 

Τροπολογία  242 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 β. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιτρέπουν, στα άτομα που διαθέτουν 

σχετική άδεια, να συνταγογραφούν, 

σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική 

νομοθεσία, υπό τους όρους που προβλέπει 

το άρθρο 10 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, 

φαρμακούχες ζωοτροφές που περιέχουν 

διάφορα κτηνιατρικά φάρμακα. Ωστόσο, 

δεν επιτρέπεται η συνταγογράφηση 

φαρμακούχων ζωοτροφών που περιέχουν 

ένα ή περισσότερα κτηνιατρικά φάρμακα 

τα οποία αποτελούνται από μία ή 

περισσότερες αντιβιοτικές ουσίες. 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  243 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χρήση στα ζώα που χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή τροφίμων 

Χρήση στα ζώα που χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή τροφίμων και στα ζώα που 

δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό 

αυτό. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Συνδέεται με την τροπολογία 8, σύμφωνα με την οποία η προληπτική χρήση αντιμικροβιακών 

ουσιών απαγορεύεται για όλα τα ζώα, όχι μόνο για αυτά που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων - αυτό θα πρέπει να φαίνεται στον τίτλο. 

 

Τροπολογία  244 

Hannu Takkula 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χρήση στα ζώα που χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή τροφίμων 

Χρήση στα ζώα  

Or. en 

 

Τροπολογία  245 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – τίτλος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χρήση στα ζώα που χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή τροφίμων 

Χρήση στα ζώα  

Or. en 

 

Τροπολογία  246 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χρήση στα ζώα που χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή τροφίμων 

Χρήση 

Or. fr 

 

Τροπολογία  247 

Hannu Takkula 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

που προμηθεύουν φαρμακούχες ζωοτροφές 

σε ιδιοκτήτες ζώων που χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή τροφίμων ή οι χειριστές 

συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση φαρμακούχων ζωοτροφών 

για ζώα που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων εξασφαλίζουν ότι οι 

ποσότητες που προμηθεύουν ή 

αναμειγνύουν δεν υπερβαίνουν: 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

που προμηθεύουν φαρμακούχες ζωοτροφές 

σε ιδιοκτήτες ζώων ή οι χειριστές 

συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση φαρμακούχων ζωοτροφών 

για ζώα που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων εξασφαλίζουν ότι οι 

ποσότητες που προμηθεύουν ή 

αναμειγνύουν δεν υπερβαίνουν: 

Or. en 
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Τροπολογία  248 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

που προμηθεύουν φαρμακούχες ζωοτροφές 

σε ιδιοκτήτες ζώων που χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή τροφίμων ή οι χειριστές 

συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση φαρμακούχων ζωοτροφών 

για ζώα που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων εξασφαλίζουν ότι οι 

ποσότητες που προμηθεύουν ή 

αναμειγνύουν δεν υπερβαίνουν: 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

που προμηθεύουν φαρμακούχες ζωοτροφές 

σε ιδιοκτήτες ζώων που χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή τροφίμων ή οι χειριστές 

συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση φαρμακούχων ζωοτροφών 

για ζώα που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων εξασφαλίζουν ότι οι 

ποσότητες που προμηθεύουν ή 

αναμειγνύουν δεν υπερβαίνουν τις 

ποσότητες που έχουν συνταγογραφηθεί 

από το πρόσωπο που έχει συντάξει τη 

συνταγή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  249 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

που προμηθεύουν φαρμακούχες 

ζωοτροφές σε ιδιοκτήτες ζώων που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων ή οι χειριστές συστημάτων 

ανάμειξης στην εκμετάλλευση 

φαρμακούχων ζωοτροφών για ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων εξασφαλίζουν ότι οι ποσότητες 

που προμηθεύουν ή αναμειγνύουν δεν 

υπερβαίνουν: 

1. Για τις φαρμακούχες ζωοτροφές, οι 

οποίες περιέχουν αντιμικροβιακά 

κτηνιατρικά φάρμακα, οι υπεύθυνοι των 

επιχειρήσεων ζωοτροφών που χορηγούν 

αυτές τις φαρμακούχες ζωοτροφές στους 

ιδιοκτήτες ζώων που χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή τροφίμων, εξασφαλίζουν ότι 

οι ποσότητες που προμηθεύουν ή 

αναμειγνύουν δεν υπερβαίνουν: 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει να υπάρξει ένας διαχωρισμός μεταξύ ζωοτροφών που περιέχουν αντιμικροβιακά 

κτηνιατρικά φάρμακα και ζωοτροφών που δεν περιέχουν τέτοια φάρμακα. Δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η ανάμειξη φαρμακούχων ζωοτροφών που περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα στον χώρο της αγροτικής εκμετάλλευσης. 

 

Τροπολογία  250 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

που προμηθεύουν φαρμακούχες ζωοτροφές 

σε ιδιοκτήτες ζώων που χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή τροφίμων ή οι χειριστές 

συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση φαρμακούχων ζωοτροφών 

για ζώα που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων εξασφαλίζουν ότι οι 

ποσότητες που προμηθεύουν ή 

αναμειγνύουν δεν υπερβαίνουν: 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

φαρμακούχων ζωοτροφών που 

προμηθεύουν φαρμακούχες ζωοτροφές σε 

ιδιοκτήτες ζώων που χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή τροφίμων ή οι χειριστές 

συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση φαρμακούχων ζωοτροφών 

για ζώα που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων εξασφαλίζουν ότι οι 

ποσότητες που προμηθεύουν ή 

αναμειγνύουν δεν υπερβαίνουν: 

Or. fr 

 

Τροπολογία  251 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(a) τις ποσότητες που αναγράφονται στη 

συνταγή και 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The use of medicated feedingstuffs is driven by the prescription of veterinarian, who should 
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decide considering the approved SPC on the final duration of the treatment. Originally there 

was proposed to limit treatment/use of medicated feed containing antimicrobials by the period 

of max two weeks. It should be taken into consideration that both prolongation and 

shortening can provide pressure for resistance selection. Within the veterinary medicinal 

product (here premix) authorisation it was assessed and approved, what is the right period of 

treatment, which should be finally followed in practice. Currently there are no longer 

durations of treatments than 3 weeks approved. 

 

Τροπολογία  252 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(a) τις ποσότητες που αναγράφονται στη 

συνταγή και 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κείμενο που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 - εισαγωγή. 

 

Τροπολογία  253 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) τις ποσότητες που απαιτούνται για 

θεραπευτική αγωγή ενός μηνός ή δύο 

εβδομάδων στην περίπτωση 

φαρμακούχας ζωοτροφής που περιέχει 

αντιμικροβιακά κτηνιατρικά φάρμακα. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  254 

Nicola Caputo 
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Πρόταση κανονισμού 

Article Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) τις ποσότητες που απαιτούνται για 

θεραπευτική αγωγή ενός μηνός ή δύο 

εβδομάδων στην περίπτωση 

φαρμακούχας ζωοτροφής που περιέχει 

αντιμικροβιακά κτηνιατρικά φάρμακα. 

διαγράφεται 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Τεκμήριο είναι η συνταγή του κτηνίατρου. 

 

Τροπολογία  255 

Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – σημείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) τις ποσότητες που απαιτούνται για 

θεραπευτική αγωγή ενός μηνός ή δύο 

εβδομάδων στην περίπτωση 

φαρμακούχας ζωοτροφής που περιέχει 

αντιμικροβιακά κτηνιατρικά φάρμακα. 

(β) τις ποσότητες που απαιτούνται για 

θεραπευτική αγωγή ενός μηνός. 

Or. de 

 

Τροπολογία  256 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) τις ποσότητες που απαιτούνται για 

θεραπευτική αγωγή ενός μηνός ή δύο 

εβδομάδων στην περίπτωση φαρμακούχας 

(β) τις ποσότητες που απαιτούνται για 

θεραπευτική αγωγή ενός μηνός ή δύο 

εβδομάδων στην περίπτωση φαρμακούχας 
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ζωοτροφής που περιέχει αντιμικροβιακά 

κτηνιατρικά φάρμακα. 

ζωοτροφής που περιέχει αντιμικροβιακά 

κτηνιατρικά φάρμακα, εκτός εάν 

προβλέπεται για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα από κτηνίατρο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, και με αιτιολόγηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  257 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) τις ποσότητες που απαιτούνται για 

θεραπευτική αγωγή ενός μηνός ή δύο 

εβδομάδων στην περίπτωση φαρμακούχας 

ζωοτροφής που περιέχει αντιμικροβιακά 

κτηνιατρικά φάρμακα. 

(β) τις ποσότητες που απαιτούνται για 

θεραπευτική αγωγή ενός μηνός ή δέκα 

ημερών στην περίπτωση φαρμακούχας 

ζωοτροφής που περιέχει αντιμικροβιακά 

κτηνιατρικά φάρμακα, εκτός εάν 

προβλέπεται διαφορετικά από την 

συνταγή, σύμφωνα με την συνοπτική 

περιγραφή των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  258 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) τις ποσότητες που απαιτούνται για 

θεραπευτική αγωγή ενός μηνός ή δύο 

εβδομάδων στην περίπτωση φαρμακούχας 

ζωοτροφής που περιέχει αντιμικροβιακά 

κτηνιατρικά φάρμακα. 

(β) τις ποσότητες που απαιτούνται για 

θεραπευτική αγωγή ενός μηνός ή δύο 

εβδομάδων, στην περίπτωση φαρμακούχας 

ζωοτροφής που περιέχει αντιμικροβιακά 

κτηνιατρικά φάρμακα, ή τις ποσότητες 

που απαιτούνται για διάρκεια που 

αναφέρεται στη συνοπτική περιγραφή 

των χαρακτηριστικών του προϊόντος, 

εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένη 



 

PE560.826v01-00 124/167 AM\1066386EL.doc 

EL 

διαφορετική αδειοδότηση, σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/... (κτηνιατρικά 

φάρμακα).  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κανονισμού για τις φαρμακούχες ζωοτροφές και του κανονισμού 

για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Είναι, επομένως, σημαντικό να γίνεται αναφορά στους όρους 

χρήσης και στη διάρκεια, όπως υποδεικνύεται στον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα, 

στην παρούσα πρόταση. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μια αγωγή με αντιμικροβιακό 

διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες και ο κανονισμός για τις φαρμακούχες ζωοτροφές 

πρέπει να το λαμβάνει αυτό υπόψη. 

 

Τροπολογία  259 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) τις ποσότητες που απαιτούνται για 

θεραπευτική αγωγή ενός μηνός ή δύο 

εβδομάδων στην περίπτωση φαρμακούχας 

ζωοτροφής που περιέχει αντιμικροβιακά 

κτηνιατρικά φάρμακα. 

(β) τις ποσότητες που απαιτούνται για 

θεραπευτική αγωγή ενός μηνός ή δύο 

εβδομάδων στην περίπτωση φαρμακούχας 

ζωοτροφής που περιέχει αντιμικροβιακά 

κτηνιατρικά φάρμακα, εκτός αν στην 

περίληψη των χαρακτηριστικών 

προϊόντος των αντιμικροβιακών 

κτηνιατρικών φαρμάκων που 

αναγράφονται στη συνταγή ορίζεται 

χρονική περίοδος αγωγής με διάρκεια 

μεγαλύτερη της μίας εβδομάδας. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  260 

Hannu Takkula 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) τις ποσότητες που απαιτούνται για 

θεραπευτική αγωγή ενός μηνός ή δύο 

εβδομάδων στην περίπτωση φαρμακούχας 

ζωοτροφής που περιέχει αντιμικροβιακά 

κτηνιατρικά φάρμακα. 

(β) τις ποσότητες που απαιτούνται για 

θεραπευτική αγωγή ενός μηνός ή δύο 

εβδομάδων στην περίπτωση φαρμακούχας 

ζωοτροφής που περιέχει αντιμικροβιακά 

κτηνιατρικά φάρμακα για ζώα παραγωγής 

τροφίμων και γουνοφόρα ζώα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  261 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Στην περίπτωση φαρμακούχας 

ζωοτροφής που δεν περιέχει 

αντιμικροβιακά κτηνιατρικά φάρμακα, οι 

υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών που 

προμηθεύουν φαρμακούχες ζωοτροφές σε 

ιδιοκτήτες ζώων που χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή τροφίμων ή οι 

χειριστές συστημάτων ανάμειξης στην 

εκμετάλλευση φαρμακούχων ζωοτροφών 

για ζώα που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων, εξασφαλίζουν ότι οι 

ποσότητες που προμηθεύουν ή 

αναμειγνύουν δεν υπερβαίνουν τις 

ποσότητες που αναγράφονται στη 

συνταγή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να γίνει εισαγωγή ξεχωριστής παραγράφου για φαρμακούχες ζωοτροφές που δεν 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά φάρμακα (οπότε επιτρέπεται η ανάμειξη στην 

εκμετάλλευση). 
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Τροπολογία  262 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

ιδιοκτήτες ζώων που χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή τροφίμων εφαρμόζουν 

τα προληπτικά μέτρα που αναφέρονται 

στο παράρτημα Va πριν καταφύγουν στη 

χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών που 

περιέχουν αντιμικροβιακά για 

μεταφύλαξη. 

 (Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την 

τροπολογία που εισάγει το νέο παράρτημα 

Vα.) 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να τεθούν σαφείς όροι όσον αφορά τη μεταφύλαξη. 

 

Τροπολογία  263 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ. Πριν από την επανάληψη της 

συνταγογράφησης, είναι απαραίτητο ο 

κτηνίατρος να πραγματοποιήσει έλεγχο 

ευαισθησίας και να αξιολογήσει εάν η 

αγωγή μπορεί να διακοπεί ή πρέπει να 

συνεχιστεί ή να τροποποιηθεί. 

Or. en 
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Τροπολογία  264 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη νόσων σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων ή τη βελτίωση της απόδοσής 

τους. 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται. 

Or. it 

 

Τροπολογία  265 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη νόσων σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων ή τη βελτίωση της απόδοσής 

τους. 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για τη 

βελτίωση της απόδοσης σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων. Φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα, ειδικότερα αντιβιοτικά, 

επιτρέπονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

πριν η ασθένεια διαγνωστεί ή πριν την 

ύπαρξη κλινικών συμπτωμάτων, με 

ιατρική συνταγή, με βάση τις 

επιδημιολογικές και κλινικές γνώσεις του 

προσώπου που εξέδωσε τη συνταγή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι φαρμακούχες ζωοτροφών είναι μόνο μια μέθοδος χορήγησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών 
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προϊόντων και ο περιορισμός των φαρμακευτικών ζωοτροφών που περιέχουν αντιμικροβιακά 

είναι μια ακατάλληλη απάντηση στον συνολικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που θέτει η 

μικροβιακή αντοχή με διάφορες μεθόδους χορήγησης. Η χρήση αντιμικροβιακών ουσιών για 

την αύξηση της απόδοσης έχει ήδη απαγορευθεί, και η προληπτική χρήση επιτρέπεται μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, με βάση τις συμβουλές από το πρόσωπο που εκδίδει την συνταγή. 

 

Τροπολογία  266 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη νόσων σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων ή τη βελτίωση της απόδοσής 

τους. 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά αντιβιοτικά 

κτηνιατρικά φάρμακα δεν 

χρησιμοποιούνται για την πρόληψη νόσων 

σε ζώα που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων, εκτός εάν αυτού του 

είδους η χρήση επιτρέπεται δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/… (κτηνιατρικά 

φάρμακα).  

Or. en 

 

Τροπολογία  267 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη νόσων σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων ή τη βελτίωση της απόδοσής 

τους. 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 

τα πρότυπα ορθής κτηνιατρικής 

πρακτικής και δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για προληπτική αγωγή 

(προφύλαξη) ή τη βελτίωση της απόδοσής 

των ζώων. Η ομαδική αγωγή θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται μόνον σε 

δικαιολογημένες περιπτώσεις, στις οποίες 

δεν κρίνεται σκόπιμη η μεμονωμένη 
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αγωγή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  268 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη νόσων σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων ή τη βελτίωση της απόδοσής 

τους. 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιβιοτικά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη νόσων σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων ή τη βελτίωση της απόδοσής 

τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  269 

Hannu Takkula 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη νόσων σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
τροφίμων ή τη βελτίωση της απόδοσής 

τους. 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη νόσων σε ζώα ή τη βελτίωση της 

απόδοσής τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  270 

Michel Dantin 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη νόσων σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων ή τη βελτίωση της απόδοσής 

τους. 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται την 

πρόληψη νόσων ή τη βελτίωση της 

απόδοσής τους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  271 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη νόσων σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων ή τη βελτίωση της απόδοσής 

τους. 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για 

προφύλαξη. Η μεταφύλαξη αποσκοπεί να 

ελαχιστοποιήσει την εξάπλωση της 

λοίμωξης μέσα σε μια ομάδα ζώων, όπου 

έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία ενός 

μολυσματικού παράγοντα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  272 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιβιοτικά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για 
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πρόληψη νόσων σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων ή τη βελτίωση της απόδοσής 

τους. 

προληπτική αγωγή (προφύλαξη). Η 

προφύλαξη με αντιμικροβιακές ουσίες δεν 

θα εφαρμόζεται ποτέ συστηματικά ή για 

να αντισταθμίσει κακές συνθήκες 

υγιεινής ή ανεπαρκείς συνθήκες 

εκτροφής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προστέθηκε διευκρίνιση βάσει των ορισμών της EPRUMA. Η απαγόρευση των αυξητικών 

παραγόντων ήδη αναφέρθηκε στις αιτιολογικές σκέψεις. Είναι σημαντικό να μην χορηγείται 

προληπτική αγωγή ούτε για τα ζώα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ούτε για 

τα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. 

 

Τροπολογία  273 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη νόσων σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων ή τη βελτίωση της απόδοσής 

τους. 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για 

προληπτική αγωγή (προφύλαξη). Η 

προφύλαξη με αντιμικροβιακές ουσίες δεν 

θα εφαρμόζεται ποτέ συστηματικά ή για 

να αντισταθμίσει κακές συνθήκες 

υγιεινής ή ανεπαρκείς συνθήκες 

εκτροφής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προστέθηκε διευκρίνιση βάσει των ορισμών της EPRUMA. Η απαγόρευση των αυξητικών 

παραγόντων ήδη αναφέρθηκε στις αιτιολογικές σκέψεις. Είναι σημαντικό να μην χορηγείται 

προληπτική αγωγή ούτε για τα ζώα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ούτε για 

τα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. 
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Τροπολογία  274 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη νόσων σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων ή τη βελτίωση της απόδοσής 

τους. 

2. Εφόσον υπάρχει άμεση σύνδεση 

μεταξύ ορθής κτηνοτροφικής πρακτικής 

και υπεύθυνης χρήσης κτηνιατρικών 

φαρμάκων, οι φαρμακούχες ζωοτροφές 

που περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για 

την πρόληψη νόσων σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων ή τη βελτίωση της απόδοσής 

τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  275 

Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη νόσων σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων ή τη βελτίωση της απόδοσής 

τους. 

2. Οι φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη νόσων σε ζώα συντροφιάς και 

εκμετάλλευσης ή τη βελτίωση της 

απόδοσής τους. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη νόσων κατά την εκτροφή ζώων πρέπει κατ’ 

αρχήν να απαγορεύονται προκειμένου για ζώα συντροφιάς και εκμετάλλευσης. 
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Τροπολογία  276 

Norbert Erdős 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

ζωοτροφών, οι οποίοι σιτίζουν ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων με φαρμακούχες ζωοτροφές, 

τηρούν αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 69 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. Τα εν λόγω 

αρχεία φυλάσσονται επί πέντε έτη μετά 

την ημερομηνία χορήγησης της 

φαρμακούχας ζωοτροφής, ακόμη και αν 

το ζώο σφαγεί κατά τη διάρκεια της 

πενταετούς αυτής περιόδου. 

διαγράφεται 

Or. hu 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 69 της οδηγίας 2001/82/EΚ υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες ή τους υπευθύνους ζώων 

παραγωγής τροφίμων να τηρούν μητρώα και όχι τους υπευθύνους επιχειρήσεων ζωοτροφών. 

Ως εκ τούτου αυτή η παράγραφος διαγράφεται χάριν εναρμονίσεως με τις διατάξεις της οδηγίας 

2001/82/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  277 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών, 

οι οποίοι σιτίζουν ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων με φαρμακούχες ζωοτροφές, 

τηρούν αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 69 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. Τα εν λόγω 

αρχεία φυλάσσονται επί πέντε έτη μετά την 

ημερομηνία χορήγησης της φαρμακούχας 

4. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

φαρμακούχων ζωοτροφών και οι 

ιδιοκτήτες ζώων οι οποίοι σιτίζουν ζώα 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων με φαρμακούχες ζωοτροφές, 

τηρούν αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 69 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. Τα εν λόγω 

αρχεία φυλάσσονται επί πέντε έτη μετά την 
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ζωοτροφής, ακόμη και αν το ζώο σφαγεί 

κατά τη διάρκεια της πενταετούς αυτής 

περιόδου. 

ημερομηνία χορήγησης της φαρμακούχας 

ζωοτροφής, ακόμη και αν το ζώο σφαγεί 

κατά τη διάρκεια της πενταετούς αυτής 

περιόδου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τόσο οι επιχειρήσεις ζωοτροφών όσο και οι ιδιοκτήτες των ζώων που παρέχουν φαρμακούχες 

ζωοτροφές πρέπει να τηρούν αρχεία. 

 

Τροπολογία  278 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών, 

οι οποίοι σιτίζουν ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων με φαρμακούχες ζωοτροφές, 

τηρούν αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 69 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. Τα εν λόγω 

αρχεία φυλάσσονται επί πέντε έτη μετά 

την ημερομηνία χορήγησης της 

φαρμακούχας ζωοτροφής, ακόμη και αν το 

ζώο σφαγεί κατά τη διάρκεια της 

πενταετούς αυτής περιόδου. 

4. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών, 

οι οποίοι σιτίζουν ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων με φαρμακούχες ζωοτροφές, 

τηρούν αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 69 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. Τα εν λόγω 

αρχεία φυλάσσονται επί τρία έτη μετά την 

ημερομηνία χορήγησης της φαρμακούχας 

ζωοτροφής, ακόμη και αν το ζώο σφαγεί 

κατά τη διάρκεια της πενταετούς αυτής 

περιόδου. 

Or. it 

 

Τροπολογία  279 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jan Huitema 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών, 

οι οποίοι σιτίζουν ζώα που 

4. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών, 

οι οποίοι σιτίζουν ζώα που 
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χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων με φαρμακούχες ζωοτροφές, 

τηρούν αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 69 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. Τα εν λόγω 

αρχεία φυλάσσονται επί πέντε έτη μετά την 

ημερομηνία χορήγησης της φαρμακούχας 

ζωοτροφής, ακόμη και αν το ζώο σφαγεί 

κατά τη διάρκεια της πενταετούς αυτής 

περιόδου. 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων με φαρμακούχες ζωοτροφές, 

τηρούν αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 69 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. Τα εν λόγω 

αρχεία φυλάσσονται επί πέντε έτη μετά την 

ημερομηνία χορήγησης της φαρμακούχας 

ζωοτροφής, ακόμη και αν το ζώο σφαγεί 

κατά τη διάρκεια της πενταετούς αυτής 

περιόδου. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 

ότι τα δεδομένα των αρχείων αυτών 

συλλέγονται και μεταφέρονται στην 

ενωσιακή βάση δεδομένων για τα 

κτηνιατρικά φάρμακα (αναφορά στα 

άρθρα 54 και 54 του κανονισμού (ΕΕ) 

2015/... για τα κτηνιατρικά φάρμακα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  280 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4 α. Προκειμένου οι συσκευασμένες 

φαρμακούχες ζωοτροφές να 

χρησιμοποιούνται σε ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων, πρέπει να αποθηκεύονται 

χωριστά. Οι σιροί που περιείχαν 

φαρμακούχες ζωοτροφές πρέπει να είναι 

κενοί πριν να χρησιμοποιηθούν για άλλες 

ζωοτροφές και να καθαρίζονται τακτικά. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  281 

Hannu Takkula 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4b. Η φαρμακούχα ζωοτροφή που 

αναγράφεται στη συνταγή επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στα ζώα υπό την 

μέριμνα του προσώπου που συνέταξε τη 

συνταγή και μόνο σύμφωνα με την 

συνταγή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  282 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Συστήματα συλλογής προϊόντων που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν ή έληξαν 

Συστήματα συλλογής προϊόντων που 

έληξαν 

Or. it 

 

Τροπολογία  283 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συστήματα συλλογής προϊόντων που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν ή έληξαν 

Συστήματα συλλογής προϊόντων που 

έληξαν 

Or. it 

 

Τροπολογία  284 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα 

συλλογής των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων που έληξαν 

ή δεν χρησιμοποιήθηκαν επειδή ο 

ιδιοκτήτης των ζώων παρέλαβε 

μεγαλύτερη ποσότητα φαρμακούχας 

ζωοτροφής από αυτήν που πραγματικά 

χρησιμοποιεί για την αγωγή που 

αναφέρεται στην κτηνιατρική συνταγή. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα 

συλλογής των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων που έληξαν 

ή δεν χρησιμοποιήθηκαν επειδή ο 

ιδιοκτήτης των ζώων παρέλαβε 

μεγαλύτερη ποσότητα φαρμακούχας 

ζωοτροφής από αυτήν που πραγματικά 

χρησιμοποιεί για την αγωγή που 

αναφέρεται στην κτηνιατρική συνταγή. Τα 

κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

παρασκευαστές φαρμακούχων 

ζωοτροφών και οι αγρότες 

ενημερώνονται σχετικά με τα κέντρα 

συλλογής και πώς μπορούν να 

μεταφέρουν τα μη χρησιμοποιημένα 

υπολείμματα φαρμακούχων ζωοτροφών 

σε αυτά τα σημεία συλλογής. Τα κράτη 

μέλη εξασφαλίζουν ότι οι υπεύθυνοι των 

σημείων συλλογής τηρούν αρχεία των 

φαρμακούχων ζωοτροφών που 

συγκεντρώνονται. Τα αρχεία αυτά 

διατηρούνται για πέντε έτη μετά τη 

συλλογή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  285 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα 

συλλογής των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων που έληξαν 

ή δεν χρησιμοποιήθηκαν επειδή ο 

ιδιοκτήτης των ζώων παρέλαβε 

μεγαλύτερη ποσότητα φαρμακούχας 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 
εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται 

κατάλληλα συστήματα συλλογής των 

φαρμακούχων ζωοτροφών και των 

ενδιάμεσων προϊόντων που έληξαν ή δεν 

χρησιμοποιήθηκαν επειδή ο ιδιοκτήτης των 

ζώων παρέλαβε μεγαλύτερη ποσότητα 
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ζωοτροφής από αυτήν που πραγματικά 

χρησιμοποιεί για την αγωγή που 

αναφέρεται στην κτηνιατρική συνταγή. 

φαρμακούχας ζωοτροφής από αυτήν που 

πραγματικά χρησιμοποιεί για την αγωγή 

που αναφέρεται στην κτηνιατρική 

συνταγή. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων έχουν την ευθύνη να θεσπίσουν τις διαδικασίες για την ανάκληση 

και καταστροφή των φαρμακούχων ζωοτροφών στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 17, με τον 

ίδιο τρόπο που καθορίζεται για τις μη φαρμακούχες ζωοτροφές στην παράγραφο σχετικά με τις 

καταγγελίες και την ανάκληση των προϊόντων του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

183/2005. 

Τροπολογία  286 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα 

συλλογής των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων που έληξαν 

ή δεν χρησιμοποιήθηκαν επειδή ο 

ιδιοκτήτης των ζώων παρέλαβε 

μεγαλύτερη ποσότητα φαρμακούχας 

ζωοτροφής από αυτήν που πραγματικά 

χρησιμοποιεί για την αγωγή που 

αναφέρεται στην κτηνιατρική συνταγή. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα 

συλλογής των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων που έληξαν 

ή δεν χρησιμοποιήθηκαν επειδή ο 

ιδιοκτήτης των ζώων παρέλαβε 

μεγαλύτερη ποσότητα φαρμακούχας 

ζωοτροφής από αυτήν που πραγματικά 

χρησιμοποιεί για την αγωγή που 

αναφέρεται στην κτηνιατρική συνταγή. 

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να 

αναφέρεται στο βιβλίο κτηνιατρικού 

μητρώου αιτιολόγηση για τα υπολείμματα 

αυτά. 

Or. pt 

Τροπολογία  287 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα 

συλλογής των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων που έληξαν 

ή δεν χρησιμοποιήθηκαν επειδή ο 

ιδιοκτήτης των ζώων παρέλαβε 

μεγαλύτερη ποσότητα φαρμακούχας 

ζωοτροφής από αυτήν που πραγματικά 

χρησιμοποιεί για την αγωγή που 

αναφέρεται στην κτηνιατρική συνταγή. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα 

συλλογής των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων που 

έληξαν. Η αποκομιδή του υλικού που 

συγκεντρώνεται πρέπει να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να προβλεφθούν συστήματα αποκομιδής μόνο για τα ληγμένα προϊόντα τα οποία δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι πλεονάζουσες φαρμακούχες ζωοτροφές πρέπει να 

απομακρύνονται ως απορρίμματα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απορρίμματα. 

 

Τροπολογία  288 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα 

συλλογής των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων που έληξαν 

ή δεν χρησιμοποιήθηκαν επειδή ο 

ιδιοκτήτης των ζώων παρέλαβε 

μεγαλύτερη ποσότητα φαρμακούχας 

ζωοτροφής από αυτήν που πραγματικά 

χρησιμοποιεί για την αγωγή που 

αναφέρεται στην κτηνιατρική συνταγή. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα 

συλλογής των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων που 

έληξαν. Η αποκομιδή του υλικού που 

συγκεντρώνεται πρέπει να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Or. it 
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Τροπολογία  289 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα 

συλλογής των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων που έληξαν 

ή δεν χρησιμοποιήθηκαν επειδή ο 

ιδιοκτήτης των ζώων παρέλαβε 

μεγαλύτερη ποσότητα φαρμακούχας 

ζωοτροφής από αυτήν που πραγματικά 

χρησιμοποιεί για την αγωγή που 

αναφέρεται στην κτηνιατρική συνταγή. 

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν, σε 

συνεργασία με τις επιχειρήσεις του τομέα, 
κατάλληλα συστήματα συλλογής των 

φαρμακούχων ζωοτροφών και των 

ενδιάμεσων προϊόντων που έληξαν ή δεν 

χρησιμοποιήθηκαν επειδή ο ιδιοκτήτης των 

ζώων παρέλαβε μεγαλύτερη ποσότητα 

φαρμακούχας ζωοτροφής από αυτήν που 

πραγματικά χρησιμοποιεί για την αγωγή 

που αναφέρεται στην κτηνιατρική 

συνταγή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  290 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων παρέχουν 

στοιχεία που απαιτούνται για τον 

υπολογισμό του όγκου των πωλήσεων 

των κτηνιατρικών φαρμακευτικών 

προϊόντων που ενσωματώνονται στις 

τελικές φαρμακούχες ζωοτροφές στην 

αρμόδια εθνική αρχή του κράτους 

μέλους. 

 Τα κράτη μέλη συλλέγουν κατάλληλα και 

συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τον όγκο 

των πωλήσεων των φαρμακούχων 

ζωοτροφών που περιέχουν 

αντιμικροβιακές δραστικές ουσίες. 

 Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στοιχεία 

σχετικά με τον όγκο των πωλήσεων των 

φαρμακούχων ζωοτροφών που περιέχουν 
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αντιμικροβιακές δραστικές ουσίες στην 

αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή. 

 Αυτή η ευρωπαϊκή αρχή αναλύει τα 

δεδομένα και δημοσιεύει ετήσια έκθεση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η παρακολούθηση των πωλήσεων / 

χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών που περιέχουν τα προϊόντα συνιστάται ανεπιφύλακτα. Ως 

εκ τούτου, θεωρείται σκόπιμος ο καθορισμός των κανόνων της εν λόγω παρακολούθησης στην 

περίπτωση των φαρμακούχων ζωοτροφών που περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες, και 

αποτελούν τεράστιο μέρος της συνολικής κατανάλωσης των κτηνιατρικών αντιμικροβιακών 

ουσιών. 

 

Τροπολογία  291 

Hannu Takkula 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι– τμήμα 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) επιτρέπουν το στέγνωμα των 

μηχανημάτων που έρχονται σε επαφή με 

ζωοτροφές ύστερα από κάθε υγρό 

καθαρισμό. 

(γ) επιτρέπουν το στέγνωμα των 

μηχανημάτων που έρχονται σε επαφή με 

ζωοτροφές ύστερα από κάθε υγρό 

καθαρισμό, εκτός των μηχανημάτων για 

την υγρή τροφή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  292 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

διαθέτουν επαρκές προσωπικό με τις 

ικανότητες και τα προσόντα που 

απαιτούνται για την παρασκευή των εν 

1. Ορίζεται ειδικευμένο άτομο υπεύθυνο 

για την παρασκευή φαρμακούχων 

ζωοτροφών και ενδιάμεσων προϊόντων 

και ειδικευμένο άτομο υπεύθυνο για τον 
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λόγω προϊόντων. Όλο το προσωπικό 

ενημερώνεται με σαφήνεια και εγγράφως 

για τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τις 

εξουσίες του, ιδιαίτερα κατά τη 

διενέργεια αλλαγών, κατά τρόπο που να 

επιτυγχάνεται η επιθυμητή ποιότητα των 

προϊόντων.  

έλεγχο της ποιότητας. Οι εν λόγω 

υπεύθυνοι πρέπει να είναι ανεξάρτητοι ο 

ένας από τον άλλο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  293 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ορίζεται ειδικευμένο άτομο υπεύθυνο για 

την παρασκευή φαρμακούχων ζωοτροφών 

και ενδιάμεσων προϊόντων και 

ειδικευμένο άτομο υπεύθυνο για τον 

έλεγχο της ποιότητας. 

Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την 

παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας 

πρέπει να διαθέτουν ειδικά προσόντα ή 

ειδικές αρμοδιότητες στον τομέα του 

κτηνιατρικού φαρμάκου. Τα πρόσωπα 

που είναι υπεύθυνα για την παρασκευή 

και τον έλεγχο ποιότητας δεν μπορούν να 

συνταγογραφούν φαρμακούχες 

ζωοτροφές που προβλέπεται να 

παρασκευαστούν ή να ελεγχθούν στις 

εγκαταστάσεις όπου ασκούν το επάγγελμά 

τους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  294 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Καταρτίζεται οργανόγραμμα που 

καθορίζει τα προσόντα και τις ευθύνες 

του εποπτικού προσωπικού και διατίθεται 

στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση 

2. Ο παρασκευαστής πρέπει να παρέχει 

κατάρτιση όσον αφορά τους ειδικούς 

κινδύνους που σχετίζονται με τις 

φαρμακούχες ζωοτροφές και τα 
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επιθεώρησης. κτηνιατρικά φάρμακα σε όλο το 

προσωπικό που καλείται να εισέλθει 

στους χώρους παραγωγής ή στα 

εργαστήρια ελέγχου (τεχνικό προσωπικό, 

προσωπικό συντήρησης και καθαρισμού), 

καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο του 

οποίου οι δραστηριότητες θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν την ποιότητα των 

προϊόντων. Το νεοπροσληφθέντα μέλη 

του προσωπικού πρέπει να λαμβάνουν την 

κατάλληλη κατάρτιση σε σχέση με τα 

καθήκοντα που τους ανατίθενται. Θα 

πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής 

εκπαίδευση και να αξιολογείται περιοδικά 

η πρακτική αποτελεσματικότητά της. 

Αρμόδιος για την πρόβλεψη και την 

έγκριση των προγραμμάτων κατάρτισης, 

κατά περίπτωση, είναι είτε το ειδικευμένο 

άτομο που είναι υπεύθυνο για την 

παρασκευή είτε το ειδικευμένο άτομο που 

είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο ποιότητας. 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των 

σεμιναρίων κατάρτισης πρέπει να 

φυλάσσονται. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  295 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – σημείο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Τα άτομα που εισέρχονται σε χώρους 

παρασκευής πρέπει να φορούν 

προστατευτικά ενδύματα κατάλληλα για 

τις εργασίες που εκτελούνται στους 

χώρους αυτούς. Πρέπει να αποφεύγεται η 

άμεση επαφή των χεριών του χειριστή με 

τα προϊόντα, καθώς και με τα στοιχεία 

του εξοπλισμού που έρχονται σε επαφή με 

τα προϊόντα. 

Or. fr 
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Τροπολογία  296 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Λαμβάνονται τεχνικά ή οργανωτικά 

μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η τυχόν 

διασταυρούμενη επιμόλυνση και 

σφάλματα, να διενεργούνται έλεγχοι κατά 

τη διάρκεια της παρασκευής και να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 

ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 

φαρμακούχων ζωοτροφών και ενδιάμεσων 

προϊόντων.  

2. Λαμβάνονται τεχνικά ή οργανωτικά 

μέτρα, ώστε να προλαμβάνεται η τυχόν 

διασταυρούμενη επιμόλυνση και 

σφάλματα, να διενεργούνται έλεγχοι κατά 

τη διάρκεια της παρασκευής και να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 

ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 

φαρμακούχων ζωοτροφών και ενδιάμεσων 

προϊόντων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  297 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

15. Λαμβάνονται τεχνικά ή οργανωτικά 

μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η τυχόν 

διασταυρούμενη επιμόλυνση και 

σφάλματα, να διενεργούνται έλεγχοι κατά 

τη διάρκεια της παρασκευής και να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 

ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 

φαρμακούχων ζωοτροφών και ενδιάμεσων 

προϊόντων. 

15. Λαμβάνονται τεχνικά ή οργανωτικά 

μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιείται ο 

κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης 

και σφάλματος, να διενεργούνται έλεγχοι 

κατά τη διάρκεια της παρασκευής και να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 

ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 

φαρμακούχων ζωοτροφών και ενδιάμεσων 

προϊόντων. 

Or. it 
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Τροπολογία  298 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η παρουσία ανεπιθύμητων ουσιών κατά 

την έννοια της οδηγίας 2002/32/ΕΚ και 

άλλων μολυσματικών προσμείξεων όσον 

αφορά την υγεία του ανθρώπου και των 

ζώων παρακολουθείται και λαμβάνονται 

τα κατάλληλα μέτρα για την 

ελαχιστοποίηση της παρουσίας αυτής. 

3. Η παρουσία ανεπιθύμητων ουσιών κατά 

την έννοια της οδηγίας 2002/32/ΕΚ και 

άλλων μολυσματικών προσμείξεων όσον 

αφορά την υγεία του ανθρώπου και των 

ζώων δεν επιτρέπεται, και λαμβάνονται τα 

κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η 

παρουσία αυτή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  299 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – τμήμα 4 – σημείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

οφείλουν, στο πλαίσιο του συστήματος 

ελέγχου της ποιότητας, να έχουν 

πρόσβαση σε εργαστήρια με επαρκές 

προσωπικό και εξοπλισμό.  

1. Το σχέδιο ελέγχου ποιότητας πρέπει να 

ορίζει τους κανόνες για τον 

προγραμματισμό της παρασκευής ή τις 

ασυμβατότητες μεταξύ των εργασιών 

παρασκευής. Το σχέδιο αυτό πρέπει 

επίσης να καθορίζει, κατά περίπτωση, τις 

εργασίες παρασκευής που πρέπει να 

διενεργούνται με τη χρήση ειδικών 

εγκαταστάσεων. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  300 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι– τμήμα 6 – σημείο 2 – στοιχείο θ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(θ) πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο 

που χορήγησε τη συνταγή, 

περιλαμβανομένου τουλάχιστον του 

ονόματος και της διεύθυνσής του. 

(θ) πληροφορίες σχετικά με τον κτηνίατρο 

που χορήγησε τη συνταγή, 

περιλαμβανομένου τουλάχιστον του 

ονόματος και της διεύθυνσής του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  301 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι– τμήμα 6 – σημείο 2 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(θ) πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο 

που χορήγησε τη συνταγή, 

περιλαμβανομένου τουλάχιστον του 

ονόματος και της διεύθυνσής του. 

(θ) για τον διανομέα που παρέχει στον 

ιδιοκτήτη των ζώων πληροφορίες σχετικά 

με το πρόσωπο που χορήγησε τη συνταγή, 

περιλαμβανομένου τουλάχιστον του 

ονόματος και της διεύθυνσής του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  302 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – τμήμα 7 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ, 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Or. fr 

 

Τροπολογία  303 

Michel Dantin 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – τμήμα 7 – σημείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

που διαθέτουν στην αγορά φαρμακούχες 

ζωοτροφές και ενδιάμεσα προϊόντα 

εφαρμόζουν ένα σύστημα καταχώρισης και 

επεξεργασίας καταγγελιών.  

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

φαρμακούχων ζωοτροφών που διαθέτουν 

στην αγορά φαρμακούχες ζωοτροφές και 

ενδιάμεσα προϊόντα εφαρμόζουν ένα 

σύστημα καταχώρισης και επεξεργασίας 

καταγγελιών. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  304 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – τμήμα 7 – σημείο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

φαρμακούχων ζωοτροφών, εξαιρουμένων 

των κατόχων ζώων, κοινοποιούν τις 

εικαζόμενες παρενέργειες των 

φαρμακούχων ζωοτροφών στην αρμόδια 

αρχή και στον κάτοχο της άδειας 

κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμάκου 

που χρησιμοποιείται στη σύνθεση της 

φαρμακούχας ζωοτροφής. Οι σχετικές 

πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο 

των εν λόγω κοινοποιήσεων πρέπει να 

ενσωματώνονται στο σύστημα 

κτηνιατρικής φαρμακοεπαγρύπνησης που 

περιγράφεται στον τίτλο VII της οδηγίας 

2001/82/ΕΚ. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  305 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – τμήμα 7 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τμήμα 7a 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 

 Κάθε δραστηριότητα που ανατίθεται σε 

εξωτερικό συνεργάτη πρέπει να 

πλαισιώνεται από κατάλληλη σύμβαση, η 

οποία συμφωνείται και ελέγχεται 

προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν 

αμφιβολία που θα μπορούσε να οδηγήσει 

σε ένα έργο ή ένα προϊόν ανεπαρκούς 

ποιότητας. Πρέπει να συντάσσεται 

γραπτή σύμβαση μεταξύ του εργολάβου 

και του υπεργολάβου προκειμένου να 

καθορίζονται σαφώς οι υποχρεώσεις των 

μερών. Η σύμβαση πρέπει να καθορίζει 

με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο 

ασκούν τα καθήκοντά τους τα πρόσωπα 

που είναι υπεύθυνα για την παρασκευή, 

τη μεταφορά και τον έλεγχο ποιότητας . 

 Οι δραστηριότητες παρασκευής και/ή 

ανάλυσης και/ή μεταφοράς που 

ανατίθενται από τον εργολάβο και όλα τα 

τεχνικά μέτρα που λαμβάνονται σχετικά 

με αυτές πρέπει να καλύπτονται από 

γραπτή σύμβαση. Όλες οι διατάξεις της 

σύμβασης που περιλαμβάνουν οιαδήποτε 

πρόταση τεχνικής τροποποίησης ή άλλα 

μέτρα, πρέπει να συμμορφώνονται προς 

τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  306 

Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[…] διαγράφεται 
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Or. de 

Αιτιολόγηση 

Οι ρυθμίσεις του παραρτήματος ΙΙ δεν ενδείκνυνται για την πρωτογενή παραγωγή, καθώς οι 

σχετικά μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ολιγάριθμα ζώα χρειάζονται αντιστοίχως σχετικά 

μικρές ποσότητες φαρμακούχων ζωοτροφών· εκτός αυτού οι εκμεταλλεύσεις είναι δομημένες 

για τη διαχείριση σχετικά μικρών ποσοτήτων ζωοτροφών. 

Τροπολογία  307 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ημερήσια δόση του κτηνιατρικού 

φαρμάκου ενσωματώνεται σε μια 

ποσότητα φαρμακούχας ζωοτροφής που 

διασφαλίζει την πρόσληψη της ημερήσιας 

δόσης από το στοχευόμενο ζώο, 

λαμβανομένου υπόψη ότι η πρόσληψη 

ζωοτροφής για τα νοσούντα ζώα μπορεί 

να διαφέρει από ένα κανονικό ημερήσιο 

σιτηρέσιο. 

2. Η ημερήσια δόση του κτηνιατρικού 

φαρμάκου ενσωματώνεται ανάλογα με την 

συνταγή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  308 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 2 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ημερήσια δόση του κτηνιατρικού 

φαρμάκου ενσωματώνεται σε μια 

ποσότητα φαρμακούχας ζωοτροφής που 

διασφαλίζει την πρόσληψη της ημερήσιας 

δόσης από το στοχευόμενο ζώο, 

λαμβανομένου υπόψη ότι η πρόσληψη 

ζωοτροφής για τα νοσούντα ζώα μπορεί 

να διαφέρει από ένα κανονικό ημερήσιο 

2. Η ημερήσια δόση του κτηνιατρικού 

φαρμάκου ενσωματώνεται με βάση τη 

συνταγή. 
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σιτηρέσιο. 

Or. it 

 

Τροπολογία  309 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙΙ– εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ετικέτα των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις:  

Η ετικέτα των φαρμακούχων ζωοτροφών 

και των ενδιάμεσων προϊόντων 

περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του παρόντος παραρτήματος και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, τις 
ακόλουθες ενδείξεις, με τρόπο απλό, σαφή 

και εύκολα κατανοητό για τους τελικούς 

χρήστες: 

Or. ro 

 

Τροπολογία  310 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) την έκφραση «Φαρμακούχα ζωοτροφή» 

ή «Ενδιάμεσο προϊόν για φαρμακούχες 

ζωοτροφές» συνοδευόμενη από τον όρο 

«πλήρης» ή «συμπληρωματική», κατά 

περίπτωση, καθώς και τα στοχευόμενα 

είδη· 

(1) την έκφραση «Φαρμακούχα ζωοτροφή» 

ή «Ενδιάμεσο προϊόν για φαρμακούχες 

ζωοτροφές» συνοδευόμενη από τον όρο 

«πλήρης» ή «συμπληρωματική», κατά 

περίπτωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  311 

Paolo De Castro 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 3 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2) την ονομασία ή την εταιρική επωνυμία 

και τη διεύθυνση του υπευθύνου 

επιχείρησης ζωοτροφών που είναι 

αρμόδιος για την επισήμανση· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  312 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) τον αριθμό έγκρισης του προσώπου 

που είναι αρμόδιο για την επισήμανση 

σύμφωνα με το άρθρο 12· 

(3) τον αριθμό έγκρισης του προσώπου 

που είναι αρμόδιο για την επισήμανση και 

του παρασκευαστή, εάν διαφέρει από τον 

υπεύθυνο για την επισήμανση, σύμφωνα 

με το άρθρο 12· 

Or. en 

 

Τροπολογία  313 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 3 – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3) τον αριθμό έγκρισης του προσώπου που 

είναι αρμόδιο για την επισήμανση 

σύμφωνα με το άρθρο 12· 

3) τον αριθμό έγκρισης του προσώπου που 

είναι αρμόδιο για την επισήμανση και του 

παρασκευαστή, εφόσον δεν είναι το αυτό 

πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 12· 

Or. it 
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Τροπολογία  314 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 3 – σημείο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4) τον αριθμό έγκρισης του προσώπου 

που είναι αρμόδιο για την επισήμανση 

σύμφωνα με το άρθρο 12· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  315 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 3 – σημείο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5) την καθαρή ποσότητα φαρμακούχας 

ζωοτροφής, εκφρασμένη σε μονάδες 

μάζας στην περίπτωση στερεών 

ζωοτροφών και σε μονάδες μάζας ή 

όγκου σε περίπτωση υγρών ζωοτροφών· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  316 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 3 – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6) τα κτηνιατρικά φάρμακα με το όνομα, 

τη δραστική ουσία, την περιεκτικότητα, 

την προστιθέμενη ποσότητα, τον κάτοχο 

της άδειας κυκλοφορίας και τον αριθμό 

άδειας κυκλοφορίας, με την ένδειξη 

«φάρμακο» να προηγείται· 

6) τα κτηνιατρικά φάρμακα με το όνομα, 

τη δραστική ουσία, την προστιθέμενη 

ποσότητα της δραστικής ουσίας, με την 

ένδειξη «φάρμακο» να προηγείται· 
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Or. it 

 

Τροπολογία  317 

Stanislav Polčák 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) τα κτηνιατρικά φάρμακα με το όνομα, 

τη δραστική ουσία, την περιεκτικότητα, 

την προστιθέμενη ποσότητα, τον κάτοχο 

της άδειας κυκλοφορίας και τον αριθμό 

άδειας κυκλοφορίας, με την ένδειξη 

«φάρμακο» να προηγείται· 

(6) τα κτηνιατρικά φάρμακα με το όνομα, 

τη δραστική ουσία, την προστιθέμενη 

ποσότητα δραστικής ουσίας, με την 

ένδειξη «φάρμακο» να προηγείται· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πληροφορία αυτή φαίνεται να είναι περιττή από την άποψη της ορθής χρήσης από τον 

αγρότη. 

 

Τροπολογία  318 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) τα κτηνιατρικά φάρμακα με το όνομα, 

τη δραστική ουσία, την περιεκτικότητα, 

την προστιθέμενη ποσότητα, τον κάτοχο 

της άδειας κυκλοφορίας και τον αριθμό 

άδειας κυκλοφορίας, με την ένδειξη 

«φάρμακο» να προηγείται· 

(6) τα κτηνιατρικά φάρμακα με το όνομα, 

την δραστική ουσία και την προστιθέμενη 

ποσότητα δραστικής ουσίας, την ισχύ της, 

τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και 

τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας, με την 

ένδειξη «φάρμακο» να προηγείται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  319 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) τις θεραπευτικές ενδείξεις των 

κτηνιατρικών φαρμάκων, τις αντενδείξεις 

και τις παρενέργειές τους, εφόσον οι 

ενδείξεις αυτές είναι αναγκαίες για τη 

χρήση· 

(7) τις όποιες αντενδείξεις και τις 

παρενέργειές τους, εφόσον οι ενδείξεις 

αυτές είναι αναγκαίες για τη χρήση· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι θεραπευτικές ενδείξεις είναι περιττές, δεδομένου ότι οι φαρμακούχες ζωοτροφές πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη συνταγή, όπου αναφέρονται ήδη τα ζώα και η ασθένεια 

 

Τροπολογία  320 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 3 – σημείο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7) τις θεραπευτικές ενδείξεις των 

κτηνιατρικών φαρμάκων, τις αντενδείξεις 

και τις παρενέργειές τους, εφόσον οι 

ενδείξεις αυτές είναι αναγκαίες για τη 

χρήση· 

7) τις αντενδείξεις και τις παρενέργειές 

τους, εφόσον οι ενδείξεις αυτές είναι 

αναγκαίες για τη χρήση· 

Or. it 

 

Τροπολογία  321 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda, Laurenţiu Rebega 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) σύσταση για την ανάγνωση του φύλλου 

οδηγιών χρήσης των κτηνιατρικών 

(9) σύσταση για την ανάγνωση του φύλλου 

οδηγιών χρήσης των κτηνιατρικών 
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φαρμάκων, περιλαμβανομένου 

υπερσυνδέσμου, όπου υπάρχει, 

προειδοποίηση ότι το προϊόν προορίζεται 

αποκλειστικά για τη θεραπεία ζώων και 

προειδοποίηση ότι το προϊόν πρέπει να 

φυλάσσεται μακριά από παιδιά· 

φαρμάκων, περιλαμβανομένου 

υπερσυνδέσμου, όπου υπάρχει 

προειδοποίηση ότι το προϊόν προορίζεται 

αποκλειστικά για τη θεραπεία ζώων, 

προειδοποίηση ότι το προϊόν πρέπει να 

φυλάσσεται μακριά από παιδιά, καθώς και 

επιπλέον προειδοποίηση ότι υπάρχει 

ενδεχόμενο μόλυνσης των ατόμων που 

βρίσκονται κοντά στα ζώα στα οποία 

χορηγείται η φαρμακούχα ζωοτροφή. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  322 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 3 – σημείο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10) τον κατάλογο ζωοτροφικών 

προσθέτων, με την ένδειξη «πρόσθετα», 

που περιέχονται σε φαρμακούχες 

ζωοτροφές για ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων, σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι του 

παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 767/2009 ή, στην περίπτωση των 

φαρμακούχων ζωοτροφών για ζώα που 

δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι του 

παραρτήματος VII του εν λόγω 

κανονισμού και, κατά περίπτωση, τις 

απαιτήσεις επισήμανσης που 

καθορίζονται στην αντίστοιχη πράξη 

έγκρισης ζωοτροφικού προσθέτου· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  323 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 3 – σημείο 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

11) το/τα όνομα/-τα των πρώτων υλών 

ζωοτροφών που περιλαμβάνεται/-ονται 

στον κατάλογο που αναφέρεται στο 

άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 767/2009 ή στο μητρώο, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 6 

του εν λόγω κανονισμού. Όταν 

χρησιμοποιούνται πολλές πρώτες ύλες 

ζωοτροφών για την παρασκευή, 

αναγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

που καθορίζονται στο άρθρο 17 

παράγραφος 1 στοιχείο ε) και 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

767/2009· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  324 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 3 – σημείο 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

12) τα αναλυτικά συστατικά των 

φαρμακούχων ζωοτροφών για ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του 

παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 767/2009 ή σύμφωνα με το 

κεφάλαιο II του παραρτήματος VII του εν 

λόγω κανονισμού στην περίπτωση των 

φαρμακούχων ζωοτροφών για ζώα που 

δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  325 

Paolo De Castro 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 3 – σημείο 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

13) σε περίπτωση φαρμακούχων 

ζωοτροφών για ζώα που δεν 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων, αριθμό τηλεφώνου χωρίς 

χρέωση ή άλλο κατάλληλο μέσο 

επικοινωνίας, ώστε να δίνεται στον 

αγοραστή η δυνατότητα να λάβει, 

επιπλέον των υποχρεωτικών ενδείξεων, 

πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες 

ύλες ζωοτροφών που περιέχονται στις 

φαρμακούχες ζωοτροφές ή τις πρώτες 

ύλες ζωοτροφών που περιέχονται στις 

φαρμακούχες ζωοτροφές, εφόσον έχουν 

οριστεί ανά κατηγορία, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009• 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  326 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 3 – σημείο 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

14) την περιεκτικότητα σε υγρασία, αν 

υπερβαίνει το 14 %· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  327 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 15 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) τις οδηγίες χρήσης σύμφωνα με την 

κτηνιατρική συνταγή και την περίληψη 

των χαρακτηριστικών του προϊόντος που 

αναφέρεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 

2001/82/ΕΚ· 

(15) τις οδηγίες χρήσης σύμφωνα με την 

περίληψη των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 14 

της οδηγίας 2001/82/ΕΚ ή σύμφωνα με 

την κτηνιατρική συνταγή, εάν είναι 

διαθέσιμη κατά τη χρονική στιγμή της 

παρασκευής· 

Or. ro 

Τροπολογία  328 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) τις οδηγίες χρήσης σύμφωνα με την 

κτηνιατρική συνταγή και την περίληψη 

των χαρακτηριστικών του προϊόντος που 

αναφέρεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 

2001/82/ΕΚ· 

(15) τις οδηγίες χρήσης σύμφωνα με την 

κτηνιατρική συνταγή και την περίληψη 

των χαρακτηριστικών του προϊόντος που 

αναφέρεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 

2001/82/ΕΚ και την κτηνιατρική συνταγή 

εάν είναι διαθέσιμη κατά τη χρονική 

στιγμή της παρασκευής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  329 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 16 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16a) πληροφορίες σχετικά με το γεγονός 

ότι η ακατάλληλη απόρριψη των 

φαρμακούχων ζωοτροφών ενέχει 

σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον 

και δύναται να συμβάλει στη μικροβιακή 

αντοχή. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τον τρόπο κατάλληλης απόρριψης μη 

χρησιμοποιημένου υλικού μπορούν να διατεθούν μέσω ενός υπερσυνδέσμου. 

 

Τροπολογία  330 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 16 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16 β) πληροφορίες σχετικά με την 

τοποθεσία και τον τρόπο κατάλληλης 

απόρριψης μη χρησιμοποιημένου υλικού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  331 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 16 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16γ) Για φαρμακούχες ζωοτροφές που 

περιέχουν αντιμικροβιακά: την 

παρότρυνση να χρησιμοποιούνται τα 

αντιμικροβιακά μόνον ως έσχατη λύση 

και με τον πλέον συνετό και υπεύθυνο 

τρόπο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  332 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[…] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  333 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – σημείο 1 –παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι ανοχές που καθορίζονται στο παρόν 

σημείο περιλαμβάνουν τεχνικές και 

αναλυτικές αποκλίσεις.  

1. Οι ανοχές που καθορίζονται στο παρόν 

σημείο περιλαμβάνουν τεχνικές 

αποκλίσεις.  

Or. en 

 

Τροπολογία  334 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 4 – σημείο 1 –παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι ανοχές που καθορίζονται στο παρόν 

σημείο περιλαμβάνουν τεχνικές και 

αναλυτικές αποκλίσεις.  

1. Οι ανοχές που καθορίζονται στο παρόν 

σημείο περιλαμβάνουν τεχνικές 

αποκλίσεις. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Η τήρηση ανοχών λαμβανομένων υπόψη τόσο των τεχνικών όσο και των αναλυτικών 

παρεκκλίσεων δεν φαίνεται εφαρμόσιμη στην πράξη. Πράγματι, δεν έχουν επικυρωθεί όλες οι 

αναλυτικές μέθοδοι. Συνεπώς, μόνον οι τεχνικές αποκλίσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

πρέπει να επιβληθεί μόνον ένα όριο ανοχής : ± 10 %, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο και τη 

σχετική δραστική ουσία. 
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Τροπολογία  335 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 4 – σημείο 1 –παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι ανοχές που καθορίζονται στο παρόν 

σημείο περιλαμβάνουν τεχνικές και 

αναλυτικές αποκλίσεις.  

1. Οι ανοχές που καθορίζονται στο παρόν 

σημείο περιλαμβάνουν τεχνικές 

αποκλίσεις. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  336 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – σημείο 1 –παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η σύνθεση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών ή των ενδιάμεσων προϊόντων 

διαπιστωθεί ότι αποκλίνει από την 

ποσότητα μιας αντιμικροβιακής δραστικής 

ουσίας που αναγράφεται στην ετικέτα, 

εφαρμόζεται ανοχή 10 %. Για τις άλλες 

δραστικές ουσίες εφαρμόζονται οι 

ακόλουθες ανοχές: 

Όταν η σύνθεση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών ή των ενδιάμεσων προϊόντων 

διαπιστωθεί ότι αποκλίνει από την 

ποσότητα μιας αντιμικροβιακής δραστικής 

ουσίας που αναγράφεται στην ετικέτα, 

εφαρμόζεται ανοχή 3%. Για τις άλλες 

δραστικές ουσίες εφαρμόζονται οι 

ακόλουθες ανοχές: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένης της ισχύος των αντιμικροβιακών δραστικών ουσιών, ανοχή της τάξης του 10% είναι 

υπερβολικά μεγάλη. 

 

Τροπολογία  337 

Michel Dantin 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 4 – σημείο 1 –παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η σύνθεση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών ή των ενδιάμεσων προϊόντων 

διαπιστωθεί ότι αποκλίνει από την 

ποσότητα μιας αντιμικροβιακής δραστικής 

ουσίας που αναγράφεται στην ετικέτα, 

εφαρμόζεται ανοχή 10 %. Για τις άλλες 

δραστικές ουσίες εφαρμόζονται οι 

ακόλουθες ανοχές: 

Όταν η σύνθεση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών ή των ενδιάμεσων προϊόντων 

διαπιστωθεί ότι αποκλίνει από την 

ποσότητα μιας δραστικής ουσίας που 

αναγράφεται στην ετικέτα, εφαρμόζεται 

ανοχή 10 %. 

Or. fr 

Τροπολογία  338 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 4 – σημείο 1 –παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η σύνθεση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών ή των ενδιάμεσων προϊόντων 

διαπιστωθεί ότι αποκλίνει από την 

ποσότητα μιας αντιμικροβιακής δραστικής 

ουσίας που αναγράφεται στην ετικέτα, 

εφαρμόζεται ανοχή 10 %. Για τις άλλες 

δραστικές ουσίες εφαρμόζονται οι 

ακόλουθες ανοχές: 

Όταν η σύνθεση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών ή των ενδιάμεσων προϊόντων 

διαπιστωθεί ότι αποκλίνει από την 

ποσότητα μιας δραστικής ουσίας που 

αναγράφεται στην ετικέτα, εφαρμόζεται 

ανοχή 10 %. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Η τήρηση ανοχών λαμβανομένων υπόψη τόσο των τεχνικών όσο και των αναλυτικών 

παρεκκλίσεων δεν φαίνεται εφαρμόσιμη στην πράξη. Πράγματι, δεν έχουν επικυρωθεί όλες οι 

αναλυτικές μέθοδοι. Συνεπώς, μόνον οι τεχνικές αποκλίσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

πρέπει να επιβληθεί μόνον ένα όριο ανοχής : ± 10 %, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο και τη 

σχετική δραστική ουσία. 

 

Τροπολογία  339 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – σημείο 1 –παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η σύνθεση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών ή των ενδιάμεσων προϊόντων 

διαπιστωθεί ότι αποκλίνει από την 

ποσότητα μιας αντιμικροβιακής δραστικής 

ουσίας που αναγράφεται στην ετικέτα, 

εφαρμόζεται ανοχή 10 %. Για τις άλλες 

δραστικές ουσίες εφαρμόζονται οι 

ακόλουθες ανοχές: 

Όταν η σύνθεση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών ή των ενδιάμεσων προϊόντων 

διαπιστωθεί ότι αποκλίνει από την 

ποσότητα μιας δραστικής ουσίας που 

αναγράφεται στην ετικέτα, εφαρμόζονται 

οι ακόλουθες ανοχές: 

Or. en 

 

Τροπολογία  340 

Norbert Erdős 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – σημείο 1 –παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η σύνθεση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών ή των ενδιάμεσων προϊόντων 

διαπιστωθεί ότι αποκλίνει από την 

ποσότητα μιας αντιμικροβιακής δραστικής 

ουσίας που αναγράφεται στην ετικέτα, 

εφαρμόζεται ανοχή 10 %. Για τις άλλες 

δραστικές ουσίες εφαρμόζονται οι 

ακόλουθες ανοχές: 

Όταν η σύνθεση των φαρμακούχων 

ζωοτροφών ή των ενδιάμεσων προϊόντων 

διαπιστωθεί ότι αποκλίνει από την 

ποσότητα μιας αντιμικροβιακής δραστικής 

ουσίας που αναγράφεται στην ετικέτα, 

εφαρμόζεται ανοχή 10 %. Για τις άλλες 

δραστικές ουσίες εφαρμόζονται οι 

ακόλουθες ανοχές: 

 Δραστική ουσία ανά kg φαρμακούχας 

ζωοτροφής 

 Ανοχή 

 > 500 mg • ± 20% 

 > 100 mg και ≤ 500 mg • ± 25% 

 > 10 mg και ≤ 100 mg • ± 30% 

 ≤ 10 mg •± 35% 

Or. hu 



 

PE560.826v01-00 164/167 AM\1066386EL.doc 

EL 

Τροπολογία  341 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 4 – σημείο 1 – παράγραφος 2 – πίνακας 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Δραστική ουσία ανά kg φαρμακούχας 

ζωοτροφής 

Ανοχή 

> 500 mg ± 10 % 

> 10 mg και ≤ 500 mg ± 20 % 

> 0,5 mg και ≤ 10 mg ± 30 % 

> 0,5 mg ± 40% 

 

Τροπολογία 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  342 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 4 – σημείο 1 – παράγραφος 2 – πίνακας 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Δραστική ουσία ανά kg φαρμακούχας 

ζωοτροφής 

Ανοχή 

> 500 mg ± 10 % 

> 10 mg και ≤ 500 mg ± 20 % 

> 0,5 mg και ≤ 10 mg ± 30 % 

> 0,5 mg ± 40% 

 

Τροπολογία 

διαγράφεται 

Or. fr 



 

AM\1066386EL.doc 165/167 PE560.826v01-00 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Η τήρηση ανοχών λαμβανομένων υπόψη τόσο των τεχνικών όσο και των αναλυτικών 

παρεκκλίσεων δεν φαίνεται εφαρμόσιμη στην πράξη. Πράγματι, δεν έχουν επικυρωθεί όλες οι 

αναλυτικές μέθοδοι. Συνεπώς, μόνον οι τεχνικές αποκλίσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

πρέπει να επιβληθεί μόνον ένα όριο ανοχής : ± 10 %, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο και τη 

σχετική δραστική ουσία. 

 

Τροπολογία  343 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 4 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τις ενδείξεις επισήμανσης που 

αναφέρονται στα σημεία 10 και 12 του 

παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος 

κανονισμού, εφαρμόζονται οι ανοχές που 

καθορίζονται στο παράρτημα IV του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, κατά 

περίπτωση.  

διαγράφεται 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Η τήρηση ανοχών λαμβανομένων υπόψη τόσο των τεχνικών όσο και των αναλυτικών 

παρεκκλίσεων δεν φαίνεται εφαρμόσιμη στην πράξη. Πράγματι, δεν έχουν επικυρωθεί όλες οι 

αναλυτικές μέθοδοι. Συνεπώς, μόνον οι τεχνικές αποκλίσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

πρέπει να επιβληθεί μόνον ένα όριο ανοχής : ± 10 %, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο και τη 

σχετική δραστική ουσία. 

 

Τροπολογία  344 

Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 4 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τις ενδείξεις επισήμανσης που 

αναφέρονται στα σημεία 10 και 12 του 

παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος 

κανονισμού, εφαρμόζονται οι ανοχές που 

διαγράφεται 
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καθορίζονται στο παράρτημα IV του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, κατά 

περίπτωση.  

Or. fr 

Τροπολογία  345 

Paolo De Castro 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 4 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τις ενδείξεις επισήμανσης που 

αναφέρονται στα σημεία 10 και 12 του 

παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος 

κανονισμού, εφαρμόζονται οι ανοχές που 

καθορίζονται στο παράρτημα IV του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, κατά 

περίπτωση.  

διαγράφεται 

Or. it 

Τροπολογία  346 

Peter Eriksson 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Vα (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Va 

 Προληπτικά μέτρα 

 Προληπτικά μέτρα που χρησιμοποιούνται 

πριν από την έσχατη λύση της 

αντιμικροβιακής αγωγής σε ολόκληρες 

ομάδες (μεταφύλαξη): 

 - χρησιμοποίηση υγειούς αποθέματος 

αναπαραγωγής που είναι σε θέση να 

αναπτυχθεί φυσικά και υγιεινά, με 

κατάλληλη γενετική ποικιλότητα 

 - συνθήκες που σέβονται τις ανάγκες των 

ειδών, συμπεριλαμβανομένων των 
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κοινωνικών αλληλεπιδράσεων/ιεραρχιών 

 - πυκνότητες εκτροφής που δεν αυξάνουν 

τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών 

 - απομόνωση των άρρωστων ζώων από 

την υπόλοιπη ομάδα 

 - υποδιαίρεση μεγάλων ομάδων ζώων σε 

μικρότερες, φυσικά διαχωρισμένες 

ομάδες 

 - εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων 

καλής διαβίωσης των ζώων, σύμφωνα με 

τις οδηγίες: 

 Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 

20ής Ιουλίου 1998 σχετικά με την 

προστασία των ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ 

L 221 της 8.8.1998, σ. 23) 

 Οδηγία 91/630/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 1991, για τους 

στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία 

των χοίρων (ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 

33 και. 

 Οδηγία 91/629/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 1991, για τη θέσπιση 

στοιχειωδών κανόνων για την προστασία 

των μόσχων (ΕΕ L 340 της 11.12.1991, 

σ. 28). 

Or. en 

(ο σεβασμός των υφιστάμενων κανόνων καλής διαβίωσης των ζώων που αναφέρονται στο 

τελευταίο σημείο, εφαρμόζεται ήδη από δικαιούχους της ΚΓΠ από την έναρξη ισχύος της 

πολλαπλής συμμόρφωσης, μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2003.) 

Αιτιολόγηση 

Τα προληπτικά μέτρα πρέπει να προηγούνται των επονομαζόμενων προληπτικών θεραπειών με 

αντιβιοτικά, προκειμένου να περιοριστεί η χρήση αντιμικροβιακών χωρίς επιδείνωση της υγείας 

ή της καλής διαβίωσης των ζώων. 

 


