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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Ο κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα αποτελεί μέρος του συνολικού νομοθετικού 
πλαισίου για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και 
διακίνησης, «από το αγρόκτημα στο τραπέζι».  Αυτή η πρόταση κανονισμού ασχολείται με 
όλα τα είδη ζώων και αγροτικών υλικών που δεν είναι σχεδιασμένα να εισέλθουν στην 
ανθρώπινη αλυσίδα διατροφής.   Διαιρεί τα διάφορα υποπροϊόντα σε τρεις διαφορετικές 
κατηγορίες με βάση το επίπεδο του  κινδύνου· καθορίζει αποδεκτές χρήσεις για τα 
υποπροϊόντα σε κάθε κατηγορία· θέτει κανόνες για την αποτελεσματική και ασφαλή 
μεταφορά, την επεξεργασία και διάθεση των υποπροϊόντων σε εγκεκριμένες ή  
καταχωρισμένες σε μητρώο μονάδες· και θεσπίζει σύστημα ελέγχου και ρύθμισης (από 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και την Επιτροπή) της όλης διαδικασίας.  

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002. Η Επιτροπή υπέβαλε 
έκθεση για την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας το 2005. Επεσήμανε ότι το βασικό 
πλαίσιο διασφαλίσεων, και η συμμόρφωση των κρατών μελών, ήταν ικανοποιητικό.  Ωστόσο, 
εξακολουθούν να εκκρεμούν θέματα για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των υλικών· 
τη διευκρίνιση των κανόνων ΖΥΠ σε σχέση με άλλη κοινοτική νομοθεσία· και την ανάγκη 
για μια προσέγγιση που θα βασίζεται περισσότερο στον κίνδυνο για την κατηγοριοποίηση 
των ΖΥΠ και των ελέγχων. 

Προτάσεις της Επιτροπής

Οι προτάσεις της Επιτροπής ασχολούνται με την διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής, και με 
μια προσέγγιση που θα βασίζεται περισσότερο στους κινδύνους.  Εισάγεται ένα τελικό 
σημείο στον κύκλο ζωής των ΖΥΠ ώστε να είναι σαφές το σημείο από το οποίο ένα ΖΥΠ 
παύει να καλύπτεται από τις απαιτήσεις του κανονισμού στη διάρκεια της αλυσίδας 
παρασκευής.  Αποφεύχθηκαν επίσης οι περιττές επαναλήψεις όσον αφορά την έγκριση των 
εγκαταστάσεων μέσω της συνοχής με άλλη κοινοτική νομοθεσία. 

Προκειμένου να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα βασίζεται περισσότερο στους κινδύνους, 
η Επιτροπή ενισχύει την πρωταρχική υποχρέωση των επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (με εποπτεία της αρμόδιας αρχής)· όσον αφορά 
την παρασκευή προϊόντων που δεν συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια της τροφικής 
αλυσίδας των ανθρώπων και των ζώων, " οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων θα έχουν αυξημένες 
ευθύνες για τη διάθεση στην αγορά ασφαλών προϊόντων.   Εάν χρησιμοποιούν ασφαλείς 
πρώτες ύλες για την παραγωγή, αναπτύσσουν ασφαλείς διαδικασίες μεταποίησης ή 
χρησιμοποιούν ΖΥΠ για τελικούς σκοπούς οι οποίοι είναι ασφαλείς, θα μπορούν να 
χρησιμοποιούν ΖΥΠ όλων των κατηγοριών"· και νέα προϊόντα, τα οποία δημιουργούν 
περιορισμένους μόνο κινδύνους, μπορούν να εισαχθούν στην κατηγοριοποίηση των ΖΥΠ. 

Προτάσεις του συντάκτη γνωμοδότησης

Ο εισηγητής σας είναι γενικά ικανοποιημένος με τις προτάσεις της Επιτροπής, ειδικά με την 
αυξημένη ευελιξία για ασφαλείς τελικές χρήσεις των ΖΥΠ, και με την μεγαλύτερη 
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προσαρμοστικότητα των κατηγοριών στην νέα επιστημονική έρευνα.  Ωστόσο, έχει 
ορισμένες προτάσεις για την βελτίωση της νομοθεσίας.

α) Ζώα που ανευρέθησαν νεκρά

Όλα τα ζώα που ανευρίσκονται νεκρά, ακόμη και αν δεν υπάρχουν υποψίες νόσου ή άλλων 
κινδύνων για τους ανθρώπους ή το περιβάλλον, καλύπτονται από τη νομοθεσία.   Αυτό 
σημαίνει ότι οι αγρότες πρέπει να μεταφέρουν τα ΖΥΠ τους σε καταχωρισμένη σε μητρώο 
μονάδα μεταποίησης ή διάθεσης.  Για τους αγρότες που ευρίσκονται σε μεγάλη απόσταση 
από την πλησιέστερη καταχωρισμένη εγκατάσταση, αυτό συνεπάγεται ιδιαίτερα υψηλό 
οικονομικό και διοικητικό κόστος σε σύγκριση με τους πραγματικούς κινδύνους που 
υπάρχουν.  Ο προτεινόμενος κανονισμός επιτρέπει παρέκκλιση για τις "απόμερες περιοχές " 
(θα επιτραπεί στους αγρότες να διαθέτουν τα νεκρά ζώα τους των Κατηγοριών 2 και 3 με 
καύση ή ταφή στο αγρόκτημα).   Ωστόσο, ο ορισμός των "απόμερων περιοχών" είναι πολύ 
ελλιπής ώστε να επωφεληθούν οι περισσότεροι αγρότες.  Ο συντάκτης σας πιστεύει ότι αυτή 
η παρέκκλιση πρέπει να επεκταθεί, και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίσουν τα ίδια για 
τον ορισμό αυτών των περιοχών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κανονιστικό καθεστώς 
που θα είναι κατάλληλο για την δική τους κατάσταση.  Ο συντάκτης γνωμοδότησης εγκρίνει 
επίσης την παρέκκλιση για μικρές επιχειρήσεις, αλλά πιστεύει και πάλι ότι θα πρέπει να 
αποφασισθεί το επίπεδο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. 

β) Ψάρια

Ο συντάκτης σας πιστεύει ότι τα υλικά που συλλέγονται κατά τις αλιευτικές δραστηριότητες 
δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στον παρόντα Κανονισμό.  Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι 
οι νόσοι των ψαριών και τα παράσιτα είναι φυσικά στο περιβάλλον και δεν αποτελούν 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία είτε με την επαφή είτε με την μόλυνση· επιπλέον, η 
απόρριψη μολυσμένων ψαριών στη θάλασσα δεν κινδυνεύει να αυξήσει την επίπτωση της 
νόσου στον πληθυσμό των ιχθύων.  Επιπλέον, το να απαγορεύεται στα πληρώματα των 
αλιευτικών να απορρίπτουν μολυσμένα ψάρια στη θάλασσα, και να υποχρεώνονται να 
επιστρέφουν όλα τα υλικά στο λιμάνι (και στη συνέχεια να μεταφέρονται για επεξεργασία και 
διάθεση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, πιθανώς ως προϊόν της Κατηγορίας 2),  είναι 
συγχρόνως τεράστια επιβάρυνση για την αλιευτική βιομηχανία και εξαιρετικά δύσκολο να 
επιβληθεί χωρίς υπέρογκα έξοδα.   

γ) Επικουρικότητα

Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοσθεί με την πλήρη συμμετοχή επιπέδων διαχείρισης 
κατώτερων του κράτους μέλους, με αρμόδιες ανεξάρτητες περιφερειακές κυβερνήσεις με 
βασικό ρόλο.  Ο συντάκτης σας έχει υποβάλει σειρά τροπολογιών για το θέμα αυτό.  
Παράλληλα, επιθυμεί να δοθούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών περισσότερες 
αρμοδιότητες όσον αφορά την μετακίνηση των μεμονωμένων ΖΥΠ μεταξύ των κατηγοριών 
με βάση την τελευταία επιστημονική έρευνα από τα αρμόδια όργανα· ωστόσο, δέχεται ότι η 
Επιτροπή πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο για την κατηγοριοποίηση ώστε να προληφθεί η 
κατάχρηση αυτής της διάταξης.

Ο συντάκτης σας έχει άλλες προτάσεις για τα βιοκαύσιμα, τους αποτεφρωτήρες χαμηλού 
δυναμικού, τα υπολείμματα φαγητών και τις τροφές οικόσιτων ζώων. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο αποτελούν δυνητική πηγή 
κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την 
υγεία των ζώων. Κατά το παρελθόν οι 
κρίσεις που συνδέθηκαν με την εκδήλωση 
εστιών αφθώδους πυρετού, την εξάπλωση 
μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών, όπως η σπογγώδης 
εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ), και 
την ύπαρξη διοξινών σε ζωοτροφές
κατέδειξαν τις συνέπειες από την 
ακατάλληλη χρήση ορισμένων ζωικών 
υποπροϊόντων για τη δημόσια υγεία και 
την υγεία των ζώων, την ασφάλεια της 
τροφικής αλυσίδας των ανθρώπων και των 
ζώων και την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών. Επιπλέον, τέτοιου είδους 
κρίσεις μπορούν επίσης να έχουν 
ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις στην 
κοινωνία γενικά, λόγω του αντικτύπου 
τους στην κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση των αγροτών και των 
εμπλεκόμενων βιομηχανικών κλάδων, 
καθώς και στην εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια 
των προϊόντων ζωικής προέλευσης. Η 
εκδήλωση εστιών νόσων μπορεί επίσης να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 

(1) Τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο αποτελούν δυνητική πηγή 
κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την 
υγεία των ζώων. Κατά το παρελθόν οι 
κρίσεις που συνδέθηκαν με την εκδήλωση 
εστιών αφθώδους πυρετού και την 
εξάπλωση μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών, όπως η σπογγώδης 
εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ), 
κατέδειξαν τις συνέπειες από την 
παράνομη ή ακατάλληλη χρήση 
ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων για τη 
δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, την 
ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας των 
ανθρώπων και των ζώων και την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Επιπλέον, 
τέτοιου είδους κρίσεις μπορούν επίσης να 
έχουν ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις 
στην κοινωνία γενικά, λόγω του 
αντικτύπου τους στην 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση των 
αγροτών και των εμπλεκόμενων 
βιομηχανικών κλάδων, καθώς και στην 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών όσον 
αφορά την ασφάλεια των προϊόντων
ζωικής προέλευσης. Η εκδήλωση εστιών 
νόσων μπορεί επίσης να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, όχι μόνο λόγω 
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όχι μόνο λόγω των προβλημάτων διάθεσης 
που δημιουργούνται, αλλά και λόγω των 
συνεπειών για τη βιοποικιλότητα.

των προβλημάτων διάθεσης που 
δημιουργούνται, αλλά και λόγω των 
συνεπειών για τη βιοποικιλότητα.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση Η μόλυνση με διοξίνη των ζωοτροφών δεν συνδεόταν με την ακατάλληλη χρήση 
των ζωικών υποπροϊόντων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα ζωικά υποπροϊόντα προέρχονται 
κυρίως από τη σφαγή ζώων για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και από τη 
διαδικασία διάθεσης των νεκρών ζώων 
λόγω μέτρων ελέγχου των νόσων. 
Ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής 
τους αποτελούν δυνητική απειλή για τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το 
περιβάλλον. Η απειλή αυτή πρέπει να 
ελεγχθεί επαρκώς είτε με τη διοχέτευση 
των προϊόντων αυτών σε ασφαλή μέσα 
διάθεσης είτε με τη χρησιμοποίησή τους 
για διάφορους σκοπούς με την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζονται αυστηροί όροι οι οποίοι 
ελαχιστοποιούν τους πιθανούς κινδύνους 
για την υγεία.

(2) Τα ζωικά υποπροϊόντα προέρχονται 
κυρίως από τη σφαγή ζώων για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και από τη 
διαδικασία διάθεσης των νεκρών ζώων 
λόγω μέτρων ελέγχου των νόσων. 
Ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής 
τους αποτελούν δυνητική απειλή για τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το 
περιβάλλον. Η απειλή αυτή πρέπει να 
ελεγχθεί επαρκώς είτε με τη διοχέτευση 
των προϊόντων αυτών σε ασφαλή μέσα 
διάθεσης είτε με τη χρησιμοποίησή τους 
για διάφορους σκοπούς, όπως στην 
περίπτωση της βιοενέργειας, με την 
προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται αυστηροί 
όροι οι οποίοι ελαχιστοποιούν τους 
πιθανούς κινδύνους για την υγεία.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1923/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 999/2001 για τη θέσπιση 
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κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και 
εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών 
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών επιτρέπει 
την νόμιμη εξουσιοδότηση εκ νέου, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, της 
χρησιμοποίησης ζωικών αλεύρων στην 
διατροφή των μη μηρυκαστικών. Μια
από τις ρητές προϋποθέσεις για την
χαλάρωση της ισχύουσας απαγόρευσης
των ζωικών αλεύρων έγκειται στη 
διάθεση μεθόδων δοκιμών που 
επιτρέπουν να γίνεται διάκριση μεταξύ 
των ζωικών πρωτεϊνών διαφόρων ειδών 
ζώων. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να εξασφαλίσει την
διάθεση έγκυρων και ειδικών προς τα 
είδη μεθόδων δοκιμών, προκειμένου να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ζωικές 
πρωτεΐνες ως αξιόλογη πηγή πρωτεϊνών 
στην διατροφή των μη μηρυκαστικών, 
αποκλείοντας τον κανιβαλισμό.   

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 β) Η χρησιμοποίηση κατά το παρελθόν
υπολειμμάτων τροφίμων στις ζωοτροφές 
προκάλεσε επανειλημμένα επιζωοτίες.
Επίσης, η άδεια χρησιμοποίησης των
υπολειμμάτων τροφίμων στις ζωοτροφές
δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ύλες που 
προέρχονται από ζώα συγκεκριμένου 
είδους δεν θα εισέλθουν στις ζωοτροφές 
για ζώα του ιδίου είδους. 
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η κύρια ευθύνη για την εκτέλεση των 
λειτουργιών αυτών σύμφωνα με τον 
κανονισμό ανήκει στους υπεύθυνους των 
επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, το δημόσιο 
συμφέρον για την πρόληψη των κινδύνων 
που απειλούν τη δημόσια υγεία και την 
υγεία των ζώων απαιτεί να εφαρμόζεται 
ένα σύστημα συλλογής και διάθεσης, ώστε 
να εξασφαλίζεται η ασφαλής διάθεση των 
ζωικών υποπροϊόντων τα οποία δεν είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ή τα οποία 
δεν χρησιμοποιούνται για οικονομικούς 
λόγους. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
δεσμεύσουν επαρκείς πόρους για την 
αναγκαία υποδομή για το σκοπό αυτό και 
πρέπει να εξασφαλίζουν την ομαλή του 
λειτουργία. Στο σύστημα συλλογής και 
διάθεσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
πραγματική ποσότητα των ζωικών 
υποπροϊόντων που συγκεντρώνονται στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Επίσης, για 
λόγους προφύλαξης το σύστημα πρέπει να 
μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη 
διάθεσης εκτεταμένων ποσοτήτων σε 
περίπτωση εκδήλωσης σοβαρών 
μεταδοτικών νόσων ή προσωρινών 
τεχνικών αστοχιών σε υπάρχουσα 
εγκατάσταση διάθεσης. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται τόσο 
μεταξύ τους όσο και με τρίτες χώρες με 
την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι 
στόχοι του παρόντος κανονισμού.

(19) Η κύρια ευθύνη για την εκτέλεση των 
λειτουργιών αυτών σύμφωνα με τον 
κανονισμό ανήκει στους υπεύθυνους των 
επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, το δημόσιο 
συμφέρον για την πρόληψη των κινδύνων 
που απειλούν τη δημόσια υγεία και την 
υγεία των ζώων απαιτεί να εφαρμόζεται 
ένα σύστημα συλλογής και διάθεσης, ώστε 
να εξασφαλίζεται η ασφαλής διάθεση των 
ζωικών υποπροϊόντων τα οποία δεν είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ή τα οποία 
δεν χρησιμοποιούνται για οικονομικούς 
λόγους. Τα κράτη μέλη, και οι αρμόδιες
ανεξάρτητες περιφερειακές διοικήσεις, 
οφείλουν να δεσμεύσουν επαρκείς πόρους 
για την αναγκαία υποδομή για το σκοπό 
αυτό και πρέπει να εξασφαλίζουν την 
ομαλή του λειτουργία. Στο σύστημα 
συλλογής και διάθεσης πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η πραγματική ποσότητα 
των ζωικών υποπροϊόντων που 
συγκεντρώνονται στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος. Επίσης, για λόγους 
προφύλαξης το σύστημα πρέπει να μπορεί 
να ανταποκριθεί στην ανάγκη διάθεσης 
εκτεταμένων ποσοτήτων σε περίπτωση 
εκδήλωσης σοβαρών μεταδοτικών νόσων ή 
προσωρινών τεχνικών αστοχιών σε 
υπάρχουσα εγκατάσταση διάθεσης. Τα 
κράτη μέλη, και οι αρμόδιες ανεξάρτητες 
περιφερειακές διοικήσεις, πρέπει να 
μπορούν να συνεργάζονται τόσο μεταξύ 
τους όσο και με τρίτες χώρες με την 
προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι 
του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμμετέχουν στην ορθή εκτέλεση του κανονισμού επίπεδα διακυβέρνησης κατώτερα 
του εθνικού.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα ζωικά υποπροϊόντα ταξινομούνται 
σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό 
κινδύνου που παρουσιάζουν για τη 
δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, 
βάσει εκτίμησης της επικινδυνότητας. Ενώ 
τα υλικά που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για 
σκοπούς άλλους εκτός της τροφικής 
αλυσίδας των ζώων, η χρήση υλικού που 
παρουσιάζει μικρότερο κίνδυνο πρέπει να 
επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις ασφάλειας.

(25) Τα ζωικά υποπροϊόντα ταξινομούνται 
σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό 
κινδύνου που παρουσιάζουν για τη 
δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, 
βάσει εκτίμησης της επικινδυνότητας. Ενώ 
τα υλικά που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για 
σκοπούς άλλους εκτός της τροφικής 
αλυσίδας των ζώων, η χρήση υλικού που 
παρουσιάζει μικρότερο κίνδυνο πρέπει να 
επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις ασφάλειας. 
Συγκεκριμένα πρέπει να καταβληθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την προώθηση 
της χρήσης ζωικών υποπροϊόντων ως 
πηγές βιοενέργειας.  

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων 
και των παράγωγων προϊόντων τους πρέπει 
να γίνεται σύμφωνα με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία όσον αφορά την υγειονομική 
ταφή και την αποτέφρωση των αποβλήτων. 
Για να εξασφαλιστεί η συνέπεια, η 
αποτέφρωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα 
με την οδηγία 2000/76/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για 
την αποτέφρωση των αποβλήτων. Η 
συναποτέφρωση των αποβλήτων – είτε ως 
λειτουργία ανάκτησης είτε ως λειτουργία 
διάθεσης – υπόκεινται σε παρόμοιες 
συνθήκες με την αποτέφρωση αποβλήτων 
όσον αφορά την έγκριση και τη λειτουργία, 
ιδίως σχετικά με τις οριακές τιμές 
εκπομπών στον αέρα, τα λύματα και την 

(34) Η διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων 
και των παράγωγων προϊόντων τους πρέπει 
να γίνεται σύμφωνα με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία όσον αφορά την υγειονομική 
ταφή και την αποτέφρωση των αποβλήτων. 
Για να εξασφαλιστεί η συνέπεια, η 
αποτέφρωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα 
με την οδηγία 2000/76/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για 
την αποτέφρωση των αποβλήτων. Η 
συναποτέφρωση των αποβλήτων – είτε ως 
λειτουργία ανάκτησης είτε ως λειτουργία 
διάθεσης – υπόκεινται σε παρόμοιες 
συνθήκες με την αποτέφρωση αποβλήτων 
όσον αφορά την έγκριση και τη λειτουργία, 
ιδίως σχετικά με τις οριακές τιμές 
εκπομπών στον αέρα, τα λύματα και την 
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απόρριψη των καταλοίπων, τις απαιτήσεις 
ελέγχου, παρακολούθησης και μετρήσεων. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να επιτρέπεται η 
απευθείας συναποτέφρωση, χωρίς να έχει 
προηγηθεί μεταποίηση, και των τριών 
κατηγοριών υλικών.

απόρριψη των καταλοίπων, τις απαιτήσεις 
ελέγχου, παρακολούθησης και μετρήσεων. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να επιτρέπεται η 
απευθείας συναποτέφρωση, χωρίς να έχει 
προηγηθεί μεταποίηση, και των τριών 
κατηγοριών υλικών. Παράλληλα, θα 
πρέπει να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις 
για την έγκριση μονάδων αποτέφρωσης 
χαμηλού δυναμικού. 

Αιτιολόγηση

Το Άρθρο 12 και το Παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού 1774/2002/ΕΚ προβλέπουν 
ειδικές προϋποθέσεις για την έγκριση μονάδων αποτέφρωσης χαμηλού δυναμικού. Οι διατάξεις
αυτές πρέπει να διατηρηθούν στα εκτελεστικά μέτρα που ορίζονται από την Επιτροπή. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η χρήση ζωικών υποπροϊόντων ή 
παράγωγων προϊόντων τους ως καυσίμων 
στη διαδικασία καύσης πρέπει να 
επιτρέπεται και δεν αποτελεί διαδικασία 
διάθεσης αποβλήτων. Ωστόσο, αυτού του 
είδους η χρήση πρέπει να 
πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες οι οποίες να εξασφαλίζουν την 
προστασία της δημόσιας υγείας και της 
υγείας των ζώων, καθώς και να τηρούν 
τους ανάλογους περιβαλλοντικούς όρους.

(35) Η χρήση ζωικών υποπροϊόντων ή 
παράγωγων προϊόντων τους ως καυσίμων 
στη διαδικασία καύσης ή ως πηγής 
βιοενέργειας πρέπει να επιτρέπεται και δεν 
αποτελεί διαδικασία διάθεσης αποβλήτων. 
Ωστόσο, αυτού του είδους η χρήση πρέπει 
να πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες οι οποίες να εξασφαλίζουν την 
προστασία της δημόσιας υγείας και της 
υγείας των ζώων, καθώς και να τηρούν 
τους ανάλογους περιβαλλοντικούς όρους.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Η Οδηγία 2002/98/ΕΚ ορίζει ότι τα
ζωικά υποπροϊόντα καλύπτονται από τη 
νομοθεσία περί αποβλήτων όπου
διατίθενται είτε μέσω της αποτέφρωσης
ή της υγειονομικής ταφής ή της 
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αποστολής τους σε μονάδα βιοαερίου ή 
λιπασματοποίησης. Η εν λόγω οδηγία
εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να
διευκρινίσει υπό ποίες προϋποθέσεις 
ορισμένα υλικά δεν είναι απόβλητα. Πριν
από την ημερομηνία εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει
να προωθήσει τα κατάλληλα μέτρα στα
πλαίσια της εν λόγω οδηγίας που θα
διευκρινίζουν περαιτέρω ότι τα ζωικά 
υποπροϊόντα που χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμα δεν εμπίπτουν στο πεδίο δράσης 
της νομοθεσίας περί αποβλήτων

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή οφείλει να διευκρινίσει ότι τα ζωικά υποπροϊόντα που χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμα δεν εμπίπτουν στο πεδίο δράσης της νομοθεσίας περί αποβλήτων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι 
απαιτήσεις που ισχύουν για τη διάθεση 
στην αγορά των ζωικών υποπροϊόντων και 
των παράγωγων προϊόντων τους και 
προορίζονται για ζωοτροφές, καθώς και 
των οργανικών λιπασμάτων και 
βελτιωτικών εδάφους για να εξασφαλιστεί 
η προστασία της τροφικής αλυσίδας των 
ανθρώπων και των ζώων. Μόνο υλικά της 
κατηγορίας 3 πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για ζωοτροφές. Τα λιπάσματα που 
παράγονται με βάση ζωικά υποπροϊόντα 
είναι πιθανόν να επηρεάζουν την τροφική 
αλυσίδα των ανθρώπων και των ζώων. 
Όταν παρασκευάζονται από πρωτεϊνούχο 
υλικό πρέπει να προστίθεται ένα 
συστατικό στοιχείο, όπως μια ανόργανη 
ουσία ή μια ουσία η πέψη της οποίας 
είναι αδύνατη, ώστε να αποτρέπεται η 
απευθείας χρήση τους σε ζωοτροφές.

(41) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι 
απαιτήσεις που ισχύουν για τη διάθεση 
στην αγορά των ζωικών υποπροϊόντων και 
των παράγωγων προϊόντων τους και 
προορίζονται για ζωοτροφές, καθώς και 
των οργανικών λιπασμάτων και 
βελτιωτικών εδάφους για να εξασφαλιστεί 
η προστασία της τροφικής αλυσίδας των 
ανθρώπων και των ζώων. Μόνο υλικά της 
κατηγορίας 3 πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για ζωοτροφές. Τα λιπάσματα που 
παράγονται με βάση ζωικά υποπροϊόντα 
είναι πιθανόν να επηρεάζουν την τροφική 
αλυσίδα των ανθρώπων και των ζώων. 
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 
επιτρέπει τη χρήση υλικών της κατηγορίας 
1 για τη σίτιση νεκροφάγων πτηνών που 
κινδυνεύουν να εκλείψουν και ζουν στο 
φυσικό τους περιβάλλον. Αποσκοπώντας 
στην εξεύρεση ενός ικανοποιητικού μέσου 
για τη διατήρηση των ειδών αυτών, ο 
παρών κανονισμός πρέπει να 
εξακολουθήσει να επιτρέπει την πρακτική 
αυτή σίτισης, σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται για την αποτροπή της 
εξάπλωσης ασθενειών.

(45) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 
επιτρέπει τη χρήση υλικών της κατηγορίας 
1 για τη σίτιση νεκροφάγων πτηνών που 
κινδυνεύουν να εκλείψουν και ζουν στο 
φυσικό τους περιβάλλον. Αποσκοπώντας 
στην εξεύρεση ενός ικανοποιητικού μέσου 
για τη διαφύλαξη των ειδών αυτών καθώς 
και άλλων ειδών που κινδυνεύουν να 
εκλείψουν ή τελούν υπό προστασία, ο 
παρών κανονισμός πρέπει να 
εξακολουθήσει να επιτρέπει την πρακτική 
αυτή σίτισης, σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται για την αποτροπή της 
εξάπλωσης ασθενειών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Η τρέχουσα παρέκκλιση που αφορά 
την ταφή και την καύση μη μεταποιημένων 
ζωικών υποπροϊόντων πρέπει να επεκταθεί 
ώστε να καλύψει περιοχές στις οποίες η 
πρόσβαση είτε είναι πρακτικά αδύνατη είτε 
παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία και την 
ασφάλεια του προσωπικού που είναι 
επιφορτισμένο με τη συλλογή. Η εμπειρία 
από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1774/2002 έχει δείξει ότι υπό τέτοιου 
είδους εξαιρετικές περιστάσεις, η διάθεση 
με επί τόπου ταφή ή καύση αιτιολογείται 
καθώς εξασφαλίζει την ταχεία διάθεση των 
ζώων και την αποφυγή της εξάπλωσης 
κινδύνων μόλυνσης. Το συνολικό μέγεθος 
των απόμερων περιοχών σ’ ένα κράτος 

(47) Η τρέχουσα παρέκκλιση που αφορά 
την ταφή και την καύση μη μεταποιημένων 
ζωικών υποπροϊόντων πρέπει να επεκταθεί 
ώστε να καλύψει περιοχές στις οποίες η 
πρόσβαση είτε είναι πρακτικά αδύνατη, 
είτε η συλλογή ζωικών υποπροϊόντων θα 
ήταν επιβαρυντική από οικονομική και 
διοικητική άποψη είτε θα παρουσίαζε
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο 
με τη συλλογή.  Η εμπειρία από την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1774/2002 έχει δείξει ότι υπό τέτοιου 
είδους εξαιρετικές περιστάσεις, η διάθεση 
με επί τόπου ταφή ή καύση αιτιολογείται 
καθώς εξασφαλίζει την ταχεία διάθεση των 
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μέλος πρέπει να είναι περιορισμένο, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι τηρείται η γενική 
υποχρέωση για την ύπαρξη σωστού 
συστήματος διάθεσης το οποίο να 
συμμορφώνεται με τους κανόνες που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

ζώων και την αποφυγή της εξάπλωσης 
κινδύνων μόλυνσης. Το συνολικό μέγεθος 
των απόμερων περιοχών σ’ ένα κράτος 
μέλος πρέπει να καθορίζεται από την 
αρμόδια αρχή εκείνου του κράτους 
μέλους.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των απόμακρων περιοχών πρέπει να γίνει με ευθύνη των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) ωμές τροφές οικόσιτων ζώων που 
προέρχονται από καταστήματα λιανικής 
πώλησης ή κτίρια που γειτνιάζουν με 
σημεία πώλησης, όπου ο τεμαχισμός και 
η αποθήκευση πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά με σκοπό την απευθείας 
πώληση επί τόπου στον καταναλωτή·

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των προϊόντων αυτών από το πεδίο εφαρμογής, όπως προβλέπεται από την 
τρέχουσα νομοθεσία, θα πρέπει να διατηρηθεί.  

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) ωμές τροφές οικόσιτων ζώων που 
προορίζονται για χρήση επί τόπου και 
προέρχονται από ζώα που εσφάγησαν στο 
αγρόκτημα προέλευσης προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως τροφή 
για τον αγρότη και την οικογένειά του, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·
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Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των προϊόντων αυτών από το πεδίο εφαρμογής, όπως προβλέπεται από την 
τρέχουσα νομοθεσία, θα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) κοπριά που προήλθε, αποθηκεύθηκε 
και χρησιμοποιήθηκε ως λίπασμα στο 
αγρόκτημα προέλευσης·

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για την ασφαλή διάθεση και χρήση των ζωικών υποπροϊόντων δεν προορίζονται για 
την κάλυψη της εντός του αγροκτήματος χρήσης κοπριάς.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - σημείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) τα υποπροϊόντα του αυγού που
παράχθηκαν, διατηρήθηκαν, διατέθηκαν 
ή χρησιμοποιήθηκαν στην εκμετάλλευση 
προέλευσης.

Αιτιολόγηση
Θα πρέπει να εξομοιωθούν οι χρήσεις που επιτρέπονται για ορισμένα προϊόντα, όπως το γάλα
και τα παράγωγά του, με άλλα υποπροϊόντα με παρόμοιους κινδύνους, τα οποία διαχειρίζεται η 
εκμετάλλευση προέλευσης, όπως τα αυγά και το κέλυφός τους

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 3. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στα ακόλουθα παράγωγα προϊόντα, τα 
οποία υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς που 

3. Για τα ακόλουθα παράγωγα προϊόντα, 
ισχύει μόνον το ειδικό καθεστώς που 
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καθορίζεται στο κεφάλαιο VI: καθορίζεται στο κεφάλαιο VI:

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση του πεδίου δράσης του κανονισμού.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) τελικά προϊόντα από την ασφαλή 
επεξεργασία των βιοκαυσίμων που 
προέρχονται από ζωικά υποπροϊόντα.

Αιτιολόγηση

Όταν χρησιμοποιείται στέαρ ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμων, υποπροϊόντα όπως 
η γλυκερίνη και το αργιλοκάλιο μπορούν να θεωρηθούν ασφαλή μετά την "ελαιοχημική" 
επεξεργασία στο διυλιστήριο. 

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) όλα τα ζώα των ειδών που τρέφονται 
και συντηρούνται κανονικά από τον 
άνθρωπο για σκοπούς άλλους εκτός της 
κτηνοτροφίας και περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 998/2003· "υδρόβια ζώα": 

(5) «ζώο συντροφιάς ή οικόσιτο ζώο»: όλα 
τα ζώα των ειδών που τρέφονται, 
εκτρέφονται ή συντηρούνται κανονικά από 
τον άνθρωπο για σκοπούς άλλους εκτός 
της κτηνοτροφίας, αλλά τα οποία συνήθως 
δεν καταναλώνονται από τον άνθρωπο, 
ούτε χρησιμοποιούνται ως τροφή για τα 
ζώα εκτροφής στην Κοινότητα· 

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στον κανονισμό 998/2003/ΕΚ σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
ζώων συντροφιάς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αποκλειστικός κατάλογος εφόσον θα 
περιόριζε έμμεσα το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) "διάθεση στην αγορά": κάθε ενέργεια 
που έχει ως στόχο την πώληση ζωικών 
υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων 
τους σε τρίτο μέρος εντός της Κοινότητας 
ή κάθε άλλη μορφή προμήθειας έναντι 
πληρωμής ή δωρεάν σε τρίτο μέρος ή την 
αποθήκευση με σκοπό την προμήθεια σε 
τρίτο μέρος·

(8) "διάθεση στην αγορά": κάθε ενέργεια 
που έχει ως στόχο την πώληση ζωικών 
υποπροϊόντων, παράγωγων προϊόντων ή 
τελικών προϊόντων τους σε τρίτο μέρος 
εντός της Κοινότητας ή κάθε άλλη μορφή 
προμήθειας έναντι πληρωμής ή δωρεάν σε 
τρίτο μέρος ή την αποθήκευση με σκοπό 
την προμήθεια σε τρίτο μέρος·

Αιτιολόγηση

Για να γίνει διευκρίνιση και καλύτερη διάκριση μεταξύ των " παράγωγων προϊόντων" και των 
"τελικών προϊόντων", πρέπει να εισαχθεί η έννοια του "τελικού προϊόντος".

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) "τελικό προϊόν" οιοδήποτε προϊόν 
που τυγχάνει επεξεργασίας σύμφωνα με 
τον τρέχοντα κανονισμό και το οποίο 
συσκευάζεται σε συσκευασία για 
κατανάλωση.

Αιτιολόγηση

Στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού 1774/2002/ΕΚ, ο ορισμός "μεταποιημένο προϊόν" είναι 
εξίσου ευρύς με τον προτεινόμενο ορισμό "παράγωγα προϊόντα".  Αμφότεροι οι ορισμοί, 
παλαιός και νέος,  περιλαμβάνουν προϊόντα πρώτης, δεύτερης, τρίτης... μεταποίησης και 
ενδιάμεσα προϊόντα και η ερμηνείας τους μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι καλύπτουν 
επίσης τα τελικά προϊόντα.  Οι αμφιβολίες που προκύπτουν από έναν τόσο ευρύ ορισμό πρέπει 
να αποφεύγονται με την προσθήκη του ορισμού "τελικά προϊόντα".  Αυτό επίσης θα επιτρέψει 
τον καλύτερο ορισμό του σημείου για την "τελική εφαρμογή" του κανονισμού.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (23) "απόμερες περιοχές": περιοχές στις 
οποίες ο ζωικός πληθυσμός είναι τόσο 
μικρός και οι εγκαταστάσεις διάθεσης 
βρίσκονται τόσο μακριά ώστε οι αναγκαίες 
ενέργειες για τη συλλογή και τη μεταφορά 
των ζωικών υποπροϊόντων θα ήταν 
οικονομικά εξαιρετικά επαχθείς σε σχέση 
με την επί τόπου διάθεση·

(23) "απόμερες περιοχές": περιοχές στις 
οποίες ο ζωικός πληθυσμός είναι τόσο 
μικρός και οι εγκαταστάσεις διάθεσης 
βρίσκονται τόσο μακριά ώστε οι αναγκαίες 
ενέργειες για τη συλλογή και τη μεταφορά 
των ζωικών υποπροϊόντων θα ήταν 
εξαιρετικά επαχθείς σε οικονομικό και 
διοικητικό επίπεδο σε σχέση με την επί 
τόπου διάθεση. Αποτελεί ευθύνη της 
αρμόδιας επιτροπής κάθε κράτους μέλους 
να ορίσει τις απόμακρες περιοχές εντός 
της επικράτειάς της·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των απόμακρων περιοχών πρέπει να γίνει με ευθύνη των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν
επαρκή υποδομή στο έδαφός τους με την 
οποία να εξασφαλίζεται ότι τα ζωικά 
υποπροϊόντα:

1. Κάθε κράτος μέλος, και οι αρμόδιες 
ανεξάρτητες περιφερειακές διοικήσεις,
μεριμνούν για την ύπαρξη επαρκούς
υποδομής στο έδαφός τους με την οποία 
να εξασφαλίζεται ότι τα ζωικά 
υποπροϊόντα:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμμετέχουν στην ορθή εκτέλεση του κανονισμού επίπεδα διακυβέρνησης κατώτερα 
του εθνικού.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη: 2. Τα κράτη μέλη, και οι αρμόδιες 
ανεξάρτητες περιφερειακές διοικήσεις:

Αιτιολόγηση
Πρέπει να συμμετέχουν στην ορθή εκτέλεση του κανονισμού επίπεδα διακυβέρνησης 
κατώτερα του εθνικού.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 2 - σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχουν σύστημα συλλογής και 
διάθεσης ζωικών υποπροϊόντων, το οποίο 
λειτουργεί ικανοποιητικά και το οποίο 
παρακολουθείται διαρκώς από την αρμόδια 
αρχή·

α) εξασφαλίζουν την ύπαρξη συστήματος
συλλογής και διάθεσης ζωικών 
υποπροϊόντων, το οποίο λειτουργεί 
ικανοποιητικά και το οποίο 
παρακολουθείται διαρκώς από την αρμόδια 
αρχή·

Αιτιολόγηση
Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά δεν 
υποχρεούνται επουδενί να παράσχουν στους επιχειρηματίες τους απαραίτητους πόρους για την 
εν λόγω εφαρμογή.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - σημείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) μονάδες και εγκαταστάσεις που 
αναφέρονται στο τμήμα 2 του κεφαλαίου 
VI, εκτός από τις μονάδες που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο στ).

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση
Συνέπεια της υποβληθείσας τροπολογίας με την οποία ενσωματώνεται νέο σημείο στ α στο 
άρθρο 6, παράγραφος 1.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις απαιτήσεις που ισχύουν για την 
αποτέφρωση, τη συναποτέφρωση και την 
καύση ζωικών υποπροϊόντων και 
παράγωγων προϊόντων τους και οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία γ), δ) και ε)· 

(α) τις απαιτήσεις που ισχύουν για την 
καύση και την αποτέφρωση και τη 
συναποτέφρωση σε μονάδες χαμηλού και 
υψηλού δυναμικού ζωικών υποπροϊόντων 
και παράγωγων προϊόντων τους και οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε)· 

Αιτιολόγηση

Το Άρθρο 12 και το Παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού 1774/2002/ΕΚ προβλέπουν 
ειδικές προϋποθέσεις για την έγκριση μονάδων αποτέφρωσης χαμηλού δυναμικού. Οι διατάξεις 
αυτές πρέπει να διατηρηθούν στα εκτελεστικά μέτρα που ορίζονται από την Επιτροπή.   

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) χερσαία ασπόνδυλα εκτός από τα είδη 
που είναι παθογόνα για τον άνθρωπο ή τα 
ζώα·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το υλικό της Κατηγορίας 3 πρέπει καταρχήν να είναι κατάλληλο προς χρήση ως τροφή και κατά 
συνέπεια να μην περιλαμβάνει υλικό αμφίβολης προέλευσης. 
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) πτώματα ζώων και μέρη αυτών που 
ανήκουν στις τάξεις των τρωκτικών 
(Rodentia) και των λαγόμορφων 
(Lagomorpha), εκτός από το υλικό της 
κατηγορίας 1 και το υλικό της 
κατηγορίας 2 όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 12 στοιχεία α) έως ζ)·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το υλικό της Κατηγορίας 3 πρέπει καταρχήν να είναι κατάλληλο προς χρήση ως τροφή και κατά 
συνέπεια να μην περιλαμβάνει υλικό αμφίβολης προέλευσης. 

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα 
άρθρα 11, 12 και 13 με σκοπό να ληφθεί 
υπόψη η πρόοδος της επιστήμης όσον 
αφορά την εκτίμηση του βαθμού 
επικινδυνότητας, με την προϋπόθεση ότι η 
πρόοδος αυτή μπορεί να προσδιοριστεί με 
βάση την εκτίμηση επικινδυνότητας που 
πραγματοποιεί ο κατάλληλος 
επιστημονικός οργανισμός. Ωστόσο, 
κανένα από τα ζωικά υποπροϊόντα που 
αναφέρονται στα άρθρα αυτά δεν μπορεί 
να αφαιρεθεί από τους καταλόγους αυτούς 
και οι μόνες αλλαγές που επιτρέπεται να 
γίνουν αφορούν αλλαγές στην 
κατηγοριοποίηση των προϊόντων αυτών ή 
την προσθήκη άλλων ζωικών 
υποπροϊόντων στους εν λόγω καταλόγους.

Με αίτημα της αρμόδιας αρχής κράτους 
μέλους ή με πρωτοβουλία της, η Επιτροπή 
μπορεί να τροποποιήσει τα Άρθρα 11, 12 
και 13 με σκοπό να ληφθεί υπόψη η 
πρόοδος της επιστήμης όσον αφορά την 
εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας, με 
την προϋπόθεση ότι η πρόοδος αυτή 
μπορεί να προσδιοριστεί με βάση την 
εκτίμηση επικινδυνότητας που 
πραγματοποιεί ο κατάλληλος 
επιστημονικός οργανισμός.  Ωστόσο, 
κανένα από τα ζωικά υποπροϊόντα που 
αναφέρονται στα άρθρα αυτά δεν μπορεί 
να αφαιρεθεί από τους καταλόγους αυτούς 
και οι μόνες αλλαγές που επιτρέπεται να 
γίνουν αφορούν αλλαγές στην 
κατηγοριοποίηση των προϊόντων αυτών ή 
την προσθήκη άλλων ζωικών 
υποπροϊόντων στους εν λόγω καταλόγους.
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Αιτιολόγηση
Τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν συζητήσεις με 
την Μόνιμη Επιτροπή για ενδεχόμενη προσαρμογή του ορισμού των Κατηγοριών στην 
επιστημονική πρόοδο.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 - παράγραφος 2 - σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη μορφή των μητρώων που τηρούνται· (α) το ελάχιστο περιεχόμενο των μητρώων 
που τηρούνται·

Αιτιολόγηση
Είναι λογικό να καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο από την επιτροπολογία, αλλά η μορφή θα
πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίζεται από τα κράτη μέλη

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η σίτιση εκτρεφόμενων ειδών, εκτός 
των γουνοφόρων ζώων, με υπολείμματα 
τροφίμων ή ζωοτροφές που περιέχουν ή 
προέρχονται από υπολείμματα τροφίμων·

(β) η σίτιση εκτρεφόμενων ειδών, εκτός 
των γουνοφόρων ζώων, με μη 
αποστειρωμένα υπολείμματα τροφίμων ή 
ζωοτροφές που περιέχουν ή προέρχονται 
από παρόμοια υπολείμματα τροφίμων·

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα επιμείνει στο  ότι η ασφαλής συλλογή, αποστείρωση και 
διάθεση υπολειμμάτων τροφίμων είναι απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί η γενική 
απαγόρευση των ζωοτροφών (βλ. θέση του ΕΚ στην νομοθετική διαδικασία για τη θέσπιση του 
Κανονισμού αριθ. 1774/2002/ΕΚ και τη θέση του στην πρώτη ανάγνωση της οδηγίας πλαισίου 
για τα απόβλητα, που εγκρίθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2007).  
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους στόχους του σημείου (α), τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
κατώτερα όρια για την συμπτωματική 
παρουσία μικρών ποσοτήτων ζωικών 
πρωτεϊνών στις ζωοτροφές, οι οποίες 
μπορούν να αποφευχθούν μόνον με 
δυσανάλογα μέτρα.  

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της ανακύκλωσης εντός των ειδών έχει οδηγήσει σε διαχωρισμό των αλυσίδων 
μεταποίησης για τα ζωικά υποπροϊόντα από διάφορα είδη. Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
κάποιος βαθμός ευελιξίας όσον αφορά τα ίχνη ζωικών πρωτεϊνών από τα ίδια είδη. 

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του σημείου (β), τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
υπολείμματα τροφίμων καταστρέφονται 
από εξουσιοδοτημένες ειδικές 
επιχειρήσεις, αποστειρώνονται και 
αποτίθενται με ασφάλεια με κατάλληλες 
εργασίες.  Η χρήση υπολειμμάτων 
τροφίμων ως τροφής χοίρων μπορεί να 
επιτρέπεται από τα κράτη μέλη υπό την
προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πλήρης 
εποπτεία της ασφαλούς ανάκτησης, της
αποστείρωσης και της συμμόρφωσης 
προς τις λοιπές διατάξεις του κανονισμού 
αυτού. 

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα επιμείνει στο  ότι η ασφαλής συλλογή, αποστείρωση και 
διάθεση υπολειμμάτων τροφίμων είναι απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί η γενική 
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απαγόρευση των ζωοτροφών (βλ. θέση του ΕΚ στην νομοθετική διαδικασία για τη θέσπιση του 
Κανονισμού αριθ. 1774/2002/ΕΚ και τη θέση του στην πρώτη ανάγνωση της οδηγίας πλαισίου 
για τα απόβλητα, που εγκρίθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2007).  

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 - σημείο ε - στοιχείο ιι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) εάν πρόκειται για κόπρο, περιεχόμενο 
του πεπτικού συστήματος που έχει 
αποχωριστεί από το πεπτικό σύστημα, 
γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα και 
πρωτόγαλα, εφόσον η αρμόδια αρχή κρίνει 
ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης 
σοβαρών μεταδοτικών νόσων, έπειτα από 
μεταποίηση ή χωρίς προηγούμενη 
μεταποίηση·

(ii) εάν πρόκειται για κόπρο, περιεχόμενο 
του πεπτικού συστήματος, γάλα, προϊόντα 
με βάση το γάλα, το πρωτόγαλα, τα αυγά 
και τα προϊόντα αυγών , εφόσον η 
αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει 
κίνδυνος μετάδοσης σοβαρών μεταδοτικών 
νόσων, έπειτα από μεταποίηση ή χωρίς 
προηγούμενη μεταποίηση·

Αιτιολόγηση
Η χρησιμοποίηση του περιεχομένου του πεπτικού συστήματος για εγκαταστάσεις βιοαερίου και 
λιπασματοποίησης δεν πρέπει να υποχρεώνει τους επιχειρηματίες να προβαίνουν σε δαπανηρό 
και περιττό προηγούμενο διαχωρισμό. Το πεπτικό σύστημα, αφού ξεχωριστεί και καθαρισθεί, 
θα μπορούσε να κατανεμηθεί ως υλικό της κατηγορίας 3. Προτείνεται περαιτέρω να  
αντιμετωπίζονται τα αυγά και τα προϊόντα αυγών με τον ίδιο τρόπο όπως το γάλα και τα μη 
μεταποιημένα προϊόντα όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) εάν πρόκειται για υλικά της κατηγορίας 
2 και της κατηγορίας 3 και εφόσον η 
αρμόδια αρχή έχει δώσει έγκριση:

(ε) εάν πρόκειται για υλικά της κατηγορίας 
2 και της κατηγορίας 3 και εφόσον η 
αρμόδια αρχή έχει δώσει έγκριση:

(i) να χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή και τη διασπορά στο έδαφος 
βιοδυναμικών παρασκευασμάτων, όπως 
αναφέρεται στο σημείο 2.3 του τμήματος 
Α του παραρτήματος Ι του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2092/91·

(i) να χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή και τη διασπορά στο έδαφος 
βιοδυναμικών παρασκευασμάτων, όπως 
αναφέρεται στο σημείο 2.3 του τμήματος 
Α του παραρτήματος Ι του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2092/91·
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(ii) για τη σίτιση ζώων συντροφιάς·

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός 1774/2002/ΕΚ επιτρέπει μόνον το υλικό της Κατηγορίας 3 για τις 
μεταποιημένες ζωοτροφές ζώων συντροφιάς.   Η άδεια για να τραφούν τα ζώα συντροφιάς με 
μη επεξεργασμένα υλικά της Κατηγορίας 2 και 3 έρχεται σε αντίθεση με τις γενικές αρχές των 
κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα. Αυτό θα μπορούσε επίσης να ευνοήσει τις απάτες, π.χ. 
ανεξέλεγκτη διοχέτευση παρόμοιου μη επεξεργασμένου υλικού σε μη προβλεπόμενες χρήσεις.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 - σημείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) να χρησιμοποιούνται για τη σίτιση 
ζώων συντροφιάς, στην περίπτωση του 
υλικού της κατηγορίας 3, υπό την 
προϋπόθεση της έγκρισης της αρμόδιας 
αρχής·

Αιτιολόγηση
Στόχος είναι να καταργηθεί η μνεία στη χρήση της κατηγορίας υλικών 1 και 2 ως τροφής για 
ζώα συντροφιάς.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 - παράγραφος 1 - σημείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) τη μεταφορά, επεξεργασία, χρήση ή
διάθεση υπολειμμάτων τροφίμων· έως
ότου εγκριθούν παρόμοιες διατάξεις, τα
κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν ή να
διατηρήσουν εθνικούς κανόνες για τη 
μεταφορά, την επεξεργασία, τη χρήση ή 
τη διάθεση υπολειμμάτων τροφίμων· 
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει, 
κατά παρέκκλιση των τμημάτων 1 και 2 
και σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται βάσει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου, τη σίτιση ζώων 
ζωολογικών κήπων και ειδών νεκροφάγων 
πτηνών που είτε κινδυνεύουν να 
εκλείψουν είτε προστατεύονται και τα 
οποία ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον με 
υλικά της κατηγορίας 1 που αναφέρονται 
στο άρθρο 11 στοιχείο β) σημείο ii).

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει, 
κατά παρέκκλιση των τμημάτων 1 και 2 
και σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται βάσει της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου, τη σίτιση ζώων 
ζωολογικών κήπων και ειδών που είτε 
κινδυνεύουν να εκλείψουν είτε 
προστατεύονται και τα οποία ζουν στο 
φυσικό τους περιβάλλον με υλικά της 
κατηγορίας 1 που αναφέρονται στο άρθρο 
11 στοιχείο β) σημείο ii).

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να αφορά το διαιτολόγιο των υπό προστασία ή που απειλούνται με 
εξαφάνιση ειδών στα οποία διαπιστώνεται έλλειψη τροφής και μείωση των πληθυσμών. Οι 
κανόνες εφαρμογής και τα αντίστοιχα είδη καθορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 48(4). 
(Επιτροπή).

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 - παράγραφος 3 - σημείο β - στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) των ειδών των νεκροφάγων πτηνών σε
ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία σιτίζονται 
με τα υλικά αυτά·

i) των ειδών σε ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία σιτίζονται με τα υλικά αυτά·

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να αφορά το διαιτολόγιο των υπό προστασία ή που απειλούνται με 
εξαφάνιση ειδών στα οποία διαπιστώνεται έλλειψη τροφής και μείωση των πληθυσμών. Οι 
κανόνες εφαρμογής και τα αντίστοιχα είδη καθορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο  48(4). 
(Επιτροπή)
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) με καύση ή ταφή επί τόπου ή με άλλα 
μέσα, υπό επίσημη επίβλεψη, που 
αποκλείουν τη μετάδοση κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, 
από υλικά της κατηγορίας 1 που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 στοιχείο β) 
σημείο ii), υλικά της κατηγορίας 2 και 
υλικά της κατηγορίας 3 σε περιοχές στις 
οποίες η πρόσβαση είναι πρακτικά 
αδύνατη ή θα μπορούσε να είναι δυνατή 
μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες που θα 
έθεταν σε κίνδυνο την υγεία και την 
ασφάλεια του προσωπικού που 
πραγματοποιεί τη συλλογή, λόγω των 
γεωγραφικών ή των κλιματολογικών 
χαρακτηριστικών ή λόγω μιας φυσικής 
καταστροφής, ή στις οποίες η πρόσβαση 
θα απαιτούσε τη χρήση δυσανάλογων 
μέσων για τη συλλογή·

γ) με καύση ή ταφή επί τόπου ή με άλλα 
μέσα, υπό επίσημη επίβλεψη, που 
αποκλείουν τη μετάδοση κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, 
από υλικά της κατηγορίας 1 που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 στοιχείο β) 
σημείο ii), υλικά της κατηγορίας 2 και 
υλικά της κατηγορίας 3 σε περιοχές στις 
οποίες η πρόσβαση είναι πρακτικά 
αδύνατη, ή θα ήταν ιδιαίτερα 
επιβαρυντική από οικονομική και 
διοικητική άποψη, ή θα μπορούσε να είναι 
δυνατή μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες 
που θα έθεταν σε κίνδυνο την υγεία και 
την ασφάλεια του προσωπικού που 
πραγματοποιεί τη συλλογή, λόγω των 
γεωγραφικών ή των κλιματολογικών 
χαρακτηριστικών ή λόγω μιας φυσικής 
καταστροφής, ή στις οποίες η πρόσβαση 
θα απαιτούσε τη χρήση δυσανάλογων 
μέσων για τη συλλογή· 

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) με άλλα μέσα εκτός της καύσης ή της 
ταφής επί τόπου, υπό επίσημη επίβλεψη, 
υλικών της κατηγορίας 2 και της 
κατηγορίας 3 τα οποία δεν παρουσιάζουν 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την υγεία 
των ζώων και τα οποία παράγονται στις 
εγκαταστάσεις των υπευθύνων 
επιχειρήσεων που χειρίζονται ένα μόνο 
συγκεκριμένο όγκο τέτοιου είδους ζωικών
υποπροϊόντων ανά εβδομάδα, ο οποίος 
καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο γ) του 

(δ) με μέσα που περιλαμβάνουν την
καύση ή τη ταφή επί τόπου, υπό επίσημη 
επίβλεψη, υλικών της κατηγορίας 2 και της 
κατηγορίας 3 τα οποία δεν παρουσιάζουν 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την υγεία 
των ζώων και τα οποία παράγονται στις 
εγκαταστάσεις των υπευθύνων 
επιχειρήσεων που χειρίζονται ένα μόνο 
συγκεκριμένο όγκο τέτοιου είδους ζωικών 
υποπροϊόντων ανά εβδομάδα, ο οποίος 
καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές των 
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πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4, σε 
σχέση με το είδος των δραστηριοτήτων 
τους και το είδος από το οποίο 
προέρχονται στα συγκεκριμένα ζωικά 
υποπροϊόντα·

κρατών μελών, σε σχέση με το είδος των 
δραστηριοτήτων τους και το είδος από το 
οποίο προέρχονται στα συγκεκριμένα 
ζωικά υποπροϊόντα·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των ανώτατων ορίων που υφίστανται απλοποιημένη διάθεση πρέπει να γίνει με 
ευθύνη των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 - παράγραφος 1 - σημείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) με την επιφύλαξη του άρθρου 15(1) 
οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εγκρίνουν
μέτρα για τον προσωρινό περιορισμό των 
ζώων και των τμημάτων ζώων που 
πληρούν τον ορισμό του Άρθρου 12(στ) 
υπό όρους που αποτρέπουν κινδύνους για 
την δημόσια υγεία και την υγεία των 
ζώων πριν από τη διάθεσή τους σύμφωνα 
με το Άρθρο 20 του παρόντος 
Κανονισμού·

Αιτιολόγηση
Η εισαγωγή του περιορισμού αυξάνει την ευελιξία για τη συλλογή ζωικών υποπροϊόντων χωρίς 
να διακινδυνεύει η δημόσια υγεία και η υγεία των ζώων. Αυτή η ευελιξία θα βελτιώσει την 
αειφορία και το περιβαλλοντικό προφίλ της συλλογής ζωικών υποπροϊόντων λόγω της 
περιορισμένης συχνότητας της συλλογής και πιθανώς των περιορισμένων προς συλλογή 
ποσοτήτων.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σ’ ένα κράτος μέλος η έκταση των 
απόμερων περιοχών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν μπορεί να 

2. Σ’ ένα κράτος μέλος η έκταση των 
απόμερων περιοχών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν μπορεί να 
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υπερβαίνει ένα ποσοστό της έκτασης του 
εδάφους του.

υπερβαίνει ένα ποσοστό σε συνάρτηση με 
γεωγραφικά κριτήρια και το μέγεθος του 
πληθυσμού ζωικού κεφαλαίου της 
περιοχής.

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο της έκτασης δεν αρκεί για να διευρυνθεί ο ορισμός των απόμερων περιοχών. Θα 
πρέπει να προβλεφθούν άλλες πτυχές όπως η πυκνότητα του ζωικού κεφαλαίου ή η γεωγραφική 
απόσταση. 

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 - παράγραφος 4 - σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τους όρους για την επί τόπου καύση και 
ταφή με τους οποίους εξασφαλίζεται ο 
έλεγχος των κινδύνων για τη δημόσια 
υγεία και την υγεία των ζώων·

(α) τους όρους για την επί τόπου καύση και 
ταφή υλικού και τον προσωρινό 
περιορισμό των ζώων ή τμημάτων ζώων 
εν αναμονή της διάθεσής τους, με τους 
οποίους εξασφαλίζεται ο έλεγχος των 
κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την 
υγεία των ζώων·

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή του περιορισμού αυξάνει την ευελιξία για τη συλλογή ζωικών υποπροϊόντων χωρίς 
να διακινδυνεύει η δημόσια υγεία και η υγεία των ζώων. Αυτή η ευελιξία θα βελτιώσει την 
αειφορία και το περιβαλλοντικό προφίλ της συλλογής ζωικών υποπροϊόντων λόγω της 
περιορισμένης συχνότητας της συλλογής και πιθανώς των περιορισμένων προς συλλογή 
ποσοτήτων.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το ανώτατο ποσοστό εδάφους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2·

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των απόμακρων περιοχών πρέπει να γίνει με ευθύνη των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τον όγκο των ζωικών υποπροϊόντων σε 
σχέση με το είδος των δραστηριοτήτων και 
το είδος από το οποίο προέρχονται, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ)·

(γ) κριτήρια για τον ορισμό του όγκου των 
ζωικών υποπροϊόντων σε σχέση με το 
είδος των δραστηριοτήτων και το είδος 
από το οποίο προέρχονται, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ)·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των ανώτατων ορίων που υφίστανται απλοποιημένη διάθεση πρέπει να γίνει με 
ευθύνη των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να είναι αρμόδια 
για την ανάπτυξη εναρμονισμένων κριτηρίων για τον καθορισμό αυτών των όγκων. 

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσημοι έλεγχοι Επίσημοι έλεγχοι και οδηγοί καλής 
πρακτικής

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το σύνολο της αλυσίδας ζωικών
υποπροϊόντων από τον τόπο παραγωγής
στην επεξεργασία, χρήση ή διάθεση
υπόκειται σε επίσημους ελέγχους. 
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι οδηγοί 
καλής πρακτικής, που αναπτύσσονται, 
επικυρώνονται και αναθεωρούνται 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ του 
Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005 περί 
καθορισμού απαιτήσεων για την υγιεινή 
των ζωοτροφών, περιλαμβάνουν 
πρακτικές οδηγίες σχετικά με τις 
απαιτήσεις του κανονισμού αυτού για τον 
οικείο τομέα.

Αιτιολόγηση

Οι Οδηγοί που επικυρώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 183/2005 προβλέπουν οδηγίες για 
τον οικείο τομέα και τις ελεγκτικές αρχές σχετικά με τη συλλογή και την εξήγηση των 
απαιτήσεων σε θέματα ασφάλειας και τις διαδικασίες HACCP που προβλέπονται από τις 
διάφορες κοινοτικές διατάξεις. Αυτοί οι Οδηγοί αποτελούν βασικό εργαλείο, ιδιαίτερα για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και αποτελούν 
αποτελεσματικό μέσο για τον αυτοέλεγχο στις μονάδες. Η υποχρέωση να συμπεριληφθούν οι 
απαιτήσεις του κανονισμού για τα ζωικά υποπροϊόντα στους Οδηγούς αυτούς θα τους 
συμπλήρωνε με μια βασική πτυχή ασφάλειας της νομοθεσίας ΕΕ. 

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 - παράγραφος 1 - σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) επιβάλλει ειδικούς όρους σε μονάδες
και εγκαταστάσεις προκειμένου να 
επιδιορθώσει υφιστάμενα μειονεκτήματα. 

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με την αναστολή ή απόσυρση των εγκρίσεων, θα πρέπει να δοθεί η εξουσία στις 
αρμόδιες αρχές να διορθώνουν τα μειονεκτήματα και να επιβάλλουν τους όρους.
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει
κατάλογο με τις μονάδες, τις 
εγκαταστάσεις και τους χρήστες που έχουν 
εγκριθεί ή καταχωριστεί σε μητρώο 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και 
με τις εγκαταστάσεις για τις οποίες έχουν 
παρασχεθεί στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 
40 παράγραφο 3 και βρίσκονται στο 
έδαφός του.

1. Κάθε κράτος μέλος, και αρμόδιες 
ανεξάρτητες περιφερειακές κυβερνήσεις,
καταρτίζουν κατάλογο με τις μονάδες, τις 
εγκαταστάσεις και τους χρήστες που έχουν 
εγκριθεί ή καταχωριστεί σε μητρώο 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και 
με τις εγκαταστάσεις για τις οποίες έχουν 
παρασχεθεί στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 
40 παράγραφο 3 και βρίσκονται στο 
έδαφός του.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμμετέχουν στην ορθή εκτέλεση του κανονισμού επίπεδα διακυβέρνησης κατώτερα 
του εθνικού.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
παρεκκλίσεις από τις παραγράφους 1 έως 4 
όσον αφορά την αποστολή κόπρου που 
μεταφέρεται μεταξύ δύο σημείων εντός 
του ίδιου αγροκτήματος ή μεταξύ 
αγροκτημάτων που βρίσκονται σε 
παραμεθόριες περιοχές όμορων κρατών 
μελών.

7. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
παρεκκλίσεις από τις παραγράφους 1 έως 4 
όσον αφορά την αποστολή κόπρου ή 
υλικού για βιοενέργεια που μεταφέρεται 
μεταξύ δύο σημείων εντός του ίδιου 
αγροκτήματος ή μεταξύ αγροκτημάτων 
που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές 
όμορων κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι δυνατές οι παρεκκλίσεις όχι μόνον για τη μεταφορά κόπρου, αλλά και για τη 
μεταφορά υλικών που χρησιμοποιούνται ως ανανεώσιμη ενέργεια. 
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα τελικά προϊόντα μπορούν να 
τοποθετούνται στην αγορά χωρίς 
περιορισμούς.  

Αιτιολόγηση
Ενώ η πρόταση προβλέπει το αποκαλούμενο "τέλος εφαρμογής" για τα παράγωγα προϊόντα που 
προορίζονται για περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση σε ειδικευμένες μονάδες (π.χ. 
καλλυντικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα..), θα ήταν λογικό να προβλέπεται ένα τέτοιο 
τέλος εφαρμογής για τα τελικά προϊόντα που δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας ή 
μεταποίησης, αλλά που τίθενται στην αγορά σε έτοιμες προς πώληση συσκευασίες, όπως 
ζωοτροφές που παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας του κανονισμού.
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