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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 για τη θέσπιση 
κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών 
(COM(2004)0755 – C6-0223/2004 – 2004/0270(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2004)0755)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 152, παράγραφος 4 στοιχείο β) 
της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0223/2004),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει το άρθρο 1, παράγραφος 14 και τροποποιεί το άρθρο 2 της πρότασης της 
Επιτροπής· 

2. προτίθεται να συνεχίσει την εξέταση της υπόλοιπης πρότασης της Επιτροπής και να 
καθορίσει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση το συντομότερο δυνατόν·

3. χωρίζει την πρόταση αντιστοίχως·

4. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν τις τροπολογίες στο μεταβατικό 
καθεστώς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 και τις ουσιαστικές τροποποιήσεις στον 
κανονισμό σε δύο ξεχωριστούς κανονισμούς·

5. ζητεί από την Επιτροπή να κλήθεί και πάλι να γνωμοδοτήσει εφόσον αυτή προτίθεται να 
τροποποιήσει ουσιωδώς την πρόταση ή να την αντικαταστήσει με άλλο κείμενο·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΤΙΤΛΟΣ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
  

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
999/2001 για τη θέσπιση κανόνων 
πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης 
ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
999/2001 για τη θέσπιση κανόνων 
πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης 
ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών όσον αφορά την 
παράταση της περιόδου των 
μεταβατικών μέτρων.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του τίτλου στο χωρισμό της πρότασης της Επιτροπής.

Η παρούσα έκθεση αντιμετωπίζει μόνο το ζήτημα των μεταβατικών μέτρων

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1128/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 999/2001 σχετικά με την επέκταση 
της περιόδου εφαρμογής των μεταβατικών 
μέτρων παρατείνει την περίοδο εφαρμογής 
των μεταβατικών μέτρων που προβλέπει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 έως την 
1η Ιουλίου 2005 το αργότερο. Είναι 
σκόπιμο να γίνουν ορισμένες 
τροποποιήσεις στις μόνιμες διατάξεις του 
κανονισμού πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1128/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 999/2001 σχετικά με την επέκταση 
της περιόδου εφαρμογής των μεταβατικών 
μέτρων παρατείνει την περίοδο εφαρμογής 
των μεταβατικών μέτρων που προβλέπει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 έως την 
1η Ιουλίου 2005 το αργότερο. 

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της αιτιολογικής σκέψης στο χωρισμό της πρότασης της Επιτροπής.

Η παρούσα έκθεση αντιμετωπίζει μόνο το ζήτημα των μεταβατικών μέτρων.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17

(17) Λόγω των εξελίξεων στην (17)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
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Παγκόσμια Οργάνωση για την Υγεία των 
Ζώων, η τελική ταξινόμηση των χωρών 
με βάση τους κινδύνους για εκδήλωση 
της ΣΕΒ δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί 
πριν από την 1η Ιουλίου 2005. Συνεπώς, 
είναι αναγκαίο να παραταθεί περαιτέρω η 
περίοδος εφαρμογής των μεταβατικών 
μέτρων που προβλέπει ο κανονισμός (EΚ) 
αριθ. 999/2001.

βεβαιότητα δικαίου μετά τη λήξη των 
μεταβατικών μέτρων που προβλέπει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 και εν 
αναμονή της αναθεώρησης των μόνιμων 
μέτρων καθώς επίσης και της θέσπισης 
μιας συνολικής στρατηγικής για τις ΜΣΕ, 
είναι ενδεδειγμένη η περαιτέρω 
παράταση των μεταβατικών αυτών 
μέτρων έως την 1η Ιουλίου 2007.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17 Α (νέα)

(17α)  Χάριν της βεβαιότητας δικαίου και 
της προστασίας τυχόν θεμιτών 
προσδοκιών των οικονομικών φορέων 
και εν αναμονή της ουσιαστικής 
αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
999/2001, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2005.

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
1η Ιουλίου 2005.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο τα άρθρα 1 παράγραφος 14 και 2 της πρότασης της 
Επιτροπής.

Είναι αναγκαίο να παραταθούν τα μεταβατικά μέτρα που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/20011 (κανονισμός ΜΣΕ) έως ότου θεσπισθεί μια 
πλήρης δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ΣΕΒ.

Για τη θέσπιση μιας τέτοιας δέσμης μέτρων είναι σημαντική η γνώση των εξελίξεων στην 
ΠΟΥΖ2 και της προόδου στον τομέα της κατηγοριοποίησης των χωρών που έχει 
πραγματοποιήσει η Επιτροπή.

Συνεπώς, είναι ενδεδειγμένος και απαραίτητος ο χωρισμός της πρότασης προκειμένου να 
παραταθούν τα μεταβατικά μέτρα αφενός και να υπάρξει επαρκής χρόνος για να συζητηθεί η 
αναγκαία αναθεώρηση του κανονισμού ΜΣΕ αφετέρου. Κατ' αυτό τον τρόπο, μπορεί να 
διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο δημόσιας προστασίας, συγχρόνως δε θα καταστεί δυνατόν να 
παρακολουθηθούν και να ληφθούν υπόψη οι συζητήσεις σε επίπεδο Παγκόσμιας Οργάνωσης 
για την Υγεία των Ζώων και Επιτροπής κατά τους προσεχείς μήνες.

  
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων 
πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (κανονισμός 
ΜΣΕ). 
2 Office international des épizooties (Παγκόσμια Οργάνωση για την Υγεία των Ζώων)
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