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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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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη θέσπιση προτύπων μη βάναυσης παγίδευσης για ορισμένα είδη ζώων
(COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2004)0532)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0100/2004),

– 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 την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

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

Τροπολογία 1

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής παρουσιάζει σε γενικές γραμμές πολλές ελλείψεις. Για το λόγο αυτό 
είναι δύσκολο να επιτευχθεί βελτίωση μέσω τροποποιήσεων. Δεδομένου ότι η πρόταση της 
Επιτροπής εντάσσεται στο κεφάλαιο περιβαλλοντικής πολιτικής της Συνθήκης για την ΕΕ, η ΕΕ 
είναι υποχρεωμένη να βασίσει τη νομοθετική πρόταση στα πιο πρόσφατα επιστημονικά 
συμπεράσματα. Η πρόταση στερείται τέτοιας βάσης, ενώ οι έρευνες αυτές θα έπρεπε να είχαν 
διενεργηθεί ήδη πριν από τη δημοσίευση της πρότασης.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 2
Τίτλος της οδηγίας

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση προτύπων 
μη βάναυσης παγίδευσης για ορισμένα 
είδη ζώων

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση προτύπων 
παγίδευσης για ορισμένα είδη ζώων

(Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει για όλο το 
νομοθετικό κείμενο, όχι όμως για τα 
σημεία, στα οποία αναφέρονται οι 
συμφωνίες που εγκρίθηκαν το 1998 από την 
ΕΕ· σε περίπτωση έγκρισης της τροπολογίας 
θα χρειαστούν τεχνικές προσαρμογές σε 
ολόκληρο το κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Οι μέθοδοι παγίδευσης που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία θα έπρεπε να αποσκοπούν στην 
προώθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της προστασίας των ζώων καθώς και στην αποφυγή 
άσκοπης ταλαιπωρίας. Η Επιτροπή προτείνει στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 να ισχύει μια 
ακινητοποιητική και/ή φονική μέθοδος παγίδευσης ως μη βάναυση ακόμα και όταν ένα στα 
πέντε ζώα υφίσταται τραύματα όπως π.χ. κατάγματα, ρήξεις τενόντων ή συνδέσμων, μείζονες 
περιοστικές εκδορές, σοβαρές εξωτερικές ή εσωτερικές αιμορραγίες, μείζονες εκφυλισμούς 
σκελετικών μυών, οφθαλμικές βλάβες, τραύματα της σπονδυλικής στήλης, ακρωτηριασμούς ή 
θάνατο. Στην περίπτωση των φονικών μεθόδων παγίδευσης η πρόταση ορίζει μια μέθοδο 
παγίδευσης ως μη βάναυση, όταν για ορισμένα είδη ζώων ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι το 
θάνατο ανέρχεται σε 300 δευτερόλεπτα.

Υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις οι μέθοδοι παγίδευσης και οι παγίδες ενδέχεται να είναι 
αναγκαίες και δικαιολογημένες λόγω της ύπαρξης συγκεκριμένων συνθηκών, δεν υπάρχει όμως 
κανένας λόγος να χαρακτηρίζονται για το λόγο αυτό ως μη βάναυσες. 

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

(10α)  Ο έλεγχος των παγίδων πρέπει να 
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 86/609 της 24ης Νοεμβρίου 
1986 για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
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διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με την προστασία των 
ζώων που χρησιμοποιούνται για 
πειραματικούς και άλλους 
επιστημονικούς σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να είναι συμβατή με την οδηγία 86/609 για την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την 
προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς 
σκοπούς, ενώ η εν λόγων οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται και στα πειράματα σε ζώα που 
διενεργούνται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 4
Άρθρο 2, παράγραφος 5 α (νέα

5α.  "Παγίδες πνιγμού": παγίδες που 
τοποθετούνται κάτω από την επιφάνεια 
του νερού, π.χ. κιούρτοι, που προκαλούν 
τον πνιγμό ημιυδρόβιων θηλαστικών.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ παγίδων που χρησιμοποιούνται στο νερό ή στην 
ξηρά. Θα πρέπει να επιβληθεί γενική απαγόρευση των παγίδων πνιγμού, δεδομένου ότι 
προκαλούν ιδιαίτερα βασανιστικό θάνατο. Στην περίπτωση της θανάτωσης μέσω πνιγμού 
ημιυδρόβιων θηλαστικών κάτω από το νερό, ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι το θάνατο είναι 
συχνά πολύ πιο παρατεταμένος από ότι στην περίπτωση των παγίδων που χρησιμοποιούνται 
στην ξηρά, στην περίπτωση δε ορισμένων ειδών ζώων φθάνει τα 15 λεπτά. Υπάρχουν 
εναλλακτικές μέθοδοι για τις παγίδες πνιγμού, στο πλαίσιο των οποίων τα ζώα παγιδεύονται 
στην είσοδο του κιούρτου και κατά κανόνα δεν υφίστανται σοβαρά τραύματα. Επιπλέον, 
υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι, με τις οποίες τα ζώα που αιχμαλωτίζονται σε παγίδες που 
βρίσκονται στο νερό μπορούν να καταφύγουν σε μια "ασφαλή πλατφόρμα". Ωστόσο, οι παγίδες 
πνιγμού εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για οικονομικούς λόγους. 

Τροπολογία 5
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν, στην επικράτειά τους, τη 

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν, στην επικράτειά τους, μόνο τη 
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χρήση παγίδων που έχουν πιστοποιηθεί σε 
τρίτη χώρα σύμφωνα με τα πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης. Τα κράτη μέλη 
εξηγούν τους λόγους μιας τυχόν σχετικής 
άρνησής τους και τους κοινοποιούν 
γραπτώς στην τρίτη χώρα πιστοποίησης 
και στην Επιτροπή.

χρήση παγίδων που έχουν πιστοποιηθεί σε 
τρίτη χώρα σύμφωνα με τα πρότυπα 
παγίδευσης.

Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 να διατηρούν ή να θεσπίζουν 
αυστηρότερες διατάξεις. Με βάση αυτές 
τις διατάξεις μπορούν να απαγορεύουν τη 
χρήση παγίδων, που έχουν πιστοποιηθεί 
σε τρίτες χώρες.
Τα κράτη μέλη εξηγούν τους λόγους μιας 
τυχόν σχετικής άρνησής τους και τους 
κοινοποιούν γραπτώς στην τρίτη χώρα 
πιστοποίησης και στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις της οδηγίας ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη και ορίζουν ελάχιστα πρότυπα. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε μέσω του κανονισμού 3254/91 τη χρήση παγίδων με σιαγόνες, 
θεσπίζοντας με αυτόν τον τρόπο αυστηρότερα πρότυπα. Ως εκ τούτου, η χρήση αυστηρότερων 
προτύπων στα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπεται χωρίς προβλήματα.

Τροπολογία 6
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Μία ακινητοποιητική μέθοδος 
παγίδευσης θεωρείται μη βάναυση εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

2. Μία ακινητοποιητική μέθοδος 
παγίδευσης επιτρέπεται, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(α) ο αριθμός των δειγμάτων του ιδίου 
είδους - στόχου από το οποίο προκύπτουν 
τα αριθμητικά δεδομένα είναι τουλάχιστον 
20, 

(α) ο αριθμός των δειγμάτων του ιδίου 
είδους - στόχου από το οποίο προκύπτουν 
τα αριθμητικά δεδομένα είναι τουλάχιστον 
6, 

(β) τουλάχιστον το 80% των ζώων που 
αναφέρονται στο σημείο (α) δεν 
εμφανίζουν κανένα από τα δείγματα 
συμπεριφοράς που ορίζονται στο σημείο 
2.2 του παραρτήματος ΙΙ.

(β) τουλάχιστον το 95% των ζώων που 
αναφέρονται στο σημείο (α) δεν 
εμφανίζουν κανένα από τα δείγματα 
συμπεριφοράς που ορίζονται στο σημείο 
2.2 του παραρτήματος ΙΙ.
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Αιτιολόγηση

Ο αριθμός και η ταλαιπωρία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς 
πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο. Είναι απαράδεκτο να επιτρέπεται μια ακινητοποιητική 
μέθοδος παγίδευσης, όταν ένα στα πέντε ζώα που παγιδεύονται με αυτόν τον τρόπο υφίσταται 
τους τραυματισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.  Το αποδεκτό ποσοστό θα πρέπει να 
αυξηθεί σε τουλάχιστον 95%.

Τροπολογία 7
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Μία φονική μέθοδος παγίδευσης 
θεωρείται μη βάναυση εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

3. Μία φονική μέθοδος παγίδευσης 
επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:

(α) ο αριθμός των δειγμάτων του ιδίου 
είδους – στόχου από το οποίο προέρχονται 
τα δεδομένα είναι τουλάχιστον 12,

(α) ο αριθμός των δειγμάτων του ιδίου 
είδους – στόχου από το οποίο προέρχονται 
τα δεδομένα είναι τουλάχιστον 6,

(β) τουλάχιστον το 80% των ζώων που 
αναφέρονται στο σημείο (α) έχουν 
απωλέσει τη συνείδησή τους και τις 
αισθήσεις τους εντός των χρονικών ορίων 
που ορίζονται στο σημείο 3.2 του 
παραρτήματος ΙΙ, και παραμένουν στην 
κατάσταση αυτή μέχρις ότου επέλθει ο 
θάνατος.

(β) τουλάχιστον το 95% των ζώων που 
αναφέρονται στο σημείο (α) έχουν 
απωλέσει τη συνείδησή τους και τις 
αισθήσεις τους εντός των χρονικών ορίων 
που ορίζονται στο σημείο 3.2 του 
παραρτήματος ΙΙ, και παραμένουν στην 
κατάσταση αυτή μέχρις ότου επέλθει ο 
θάνατος.

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός και η ταλαιπωρία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς 
πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο. Η αποδοχή του φρικτού θανάτου ενός στα πέντε ζώα ενός 
είδους - στόχου δεν πρέπει να επιτρέπεται με κανένα τρόπο. Στην προκειμένη περίπτωση 
επιβάλλεται επίσης αύξηση του ποσοστού σε τουλάχιστον 95%.

Τροπολογία 8
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Υπό τον όρο ότι δεν εφαρμόζονται 
κατά τρόπο που θα υπέσκαπτε την 
επίτευξη του στόχου της παρούσας 
οδηγίας, παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις 
που ορίζει το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το 

1. Υπό τον όρο ότι δεν εφαρμόζονται 
κατά τρόπο που θα υπέσκαπτε την 
επίτευξη του στόχου της παρούσας 
οδηγίας, παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις 
που ορίζει το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το 



PE 357.779v01-00 10/21 PR\565537EL.doc

EL

άρθρο 5 είναι δυνατόν να επιτραπούν από 
τις αρμόδιες αρχές, κατά περίπτωσιν, και 
δη για τους ακόλουθους λόγους:

άρθρο 5 είναι δυνατόν να επιτραπούν από 
τις αρμόδιες αρχές, κατά περίπτωσιν, και 
δη για τους ακόλουθους λόγους:

(α) προς το συμφέρον της δημόσιας 
υγείας και ασφάλειας,

(α) προς το συμφέρον της δημόσιας 
υγείας και ασφάλειας,

(β) για λόγους προστασίας της 
δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας,
(γ) για σκοπούς έρευνας, 
εκπαίδευσης, επανεποικισμού, 
επανεισαγωγής, αναπαραγωγής ή για την 
προστασία της πανίδας και χλωρίδας,
(δ) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
παραδοσιακές ξύλινες παγίδες που είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς ιθαγενών 
κοινοτήτων,
(ε) για τη χρήση ιδιαίτερης παγίδας για 
συγκεκριμένα είδη ή υπό συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές συνθήκες, σε προσωρινή 
βάση και για εύλογο χρονικό διάστημα, το 
οποίο ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ 
εν τω μεταξύ εξακολουθούν οι έρευνες για 
παγίδες - υποκατάστατα,

(ε) για τη χρήση ιδιαίτερης παγίδας για 
συγκεκριμένα είδη ή υπό συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές συνθήκες, σε προσωρινή 
βάση και για εύλογο χρονικό διάστημα, το 
οποίο ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ 
εν τω μεταξύ εξακολουθούν οι έρευνες για 
παγίδες - υποκατάστατα,

(στ) προκειμένου να επιτραπεί, κατά 
περίπτωσιν, σε ιδιώτες, η κατασκευή και 
χρήση παγίδων που είναι σύμμορφες με 
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές 
σχέδια.

Αιτιολόγηση

Για τις εξαιρέσεις αυτές δεν υπάρχει καμία κατανοητή εξήγηση. Η διαγραφείσες εξαιρέσεις 
αφορούν τη σημερινή χρήση παγίδων στην Ευρώπη και κατά συνέπεια θα είχαν ως αποτέλεσμα 
παγίωση του status quo, χωρίς να συμβάλλουν στον περιορισμό του κυνηγιού με παγίδες.

Τροπολογία 9
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Η αρμόδια αρχή οφείλει να 
κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε 
παρέκκλιση που επιτρέπει και να της 
διαβιβάσει την γραπτή αιτιολόγηση καθώς 

3. Η αρμόδια αρχή οφείλει να 
κοινοποιεί ετησίως στην Επιτροπή κάθε 
παρέκκλιση που επιτρέπει και να της 
διαβιβάσει την γραπτή αιτιολόγηση καθώς 
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και τους όρους που συνδέονται με την 
καθεμία από αυτές.

και τους όρους που συνδέονται με την 
καθεμία από αυτές.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου η Επιτροπή να μπορέσει να εκπονήσει εκτεταμένη ανάλυση των παρεκκλίσεων σε 
όλα τα κράτη μέλη είναι αναγκαίο ένα προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Τροπολογία 10
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
παγίδες και οι αντίστοιχες μέθοδοι 
παγίδευσης έχουν δοκιμαστεί και αποδείξει 
τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να εξασφαλίσουν την εκ μέρους 
της αρμόδιας αρχής πιστοποίηση των εν 
λόγω παγίδων.

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
παγίδες και οι αντίστοιχες μέθοδοι 
παγίδευσης έχουν δοκιμαστεί και αποδείξει 
τη συμμόρφωσή τους με τα προβλεπόμενα 
πρότυπα παγίδευσης, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να εξασφαλίσουν την εκ μέρους 
της αρμόδιας αρχής πιστοποίηση των εν 
λόγω παγίδων.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 11
Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν 
ότι οι παγιδευτές γίνονται δέκτες ειδικής
εκπαίδευσης ή έχουν ισοδύναμη πρακτική 
πείρα, ισοδύναμες δεξιότητες και γνώσεις
που τους επιτρέπουν να παγιδεύουν 
σύμφωνα με τα πρότυπα μη βάναυσης
παγίδευσης.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν 
ότι οι παγιδευτές γίνονται δέκτες 
εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 14, που τους 
επιτρέπουν να παγιδεύουν σύμφωνα με τα 
πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρέχεται ενιαία κατάρτιση σε όλους τους παγιδευτές ενώ τα κριτήρια θα πρέπει 
να είναι επίσης ενιαία.
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Τροπολογία 12
Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη προάγουν και ενθαρρύνουν 
τις ερευνητικές προσπάθειες για τη 
βελτίωση των προτύπων μη βάναυσης 
παγίδευσης και των συνθηκών 
αιχμαλωσίας του παγιδευθέντος ζώου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παραρτήματος IV. 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προάγουν 
και ενθαρρύνουν τις ερευνητικές 
προσπάθειες για τη βελτίωση των 
προτύπων παγίδευσης και κυρίως των 
εναλλακτικών μεθόδων. Επιπλέον, 
προάγουν τον έλεγχο των παγίδων χωρίς 
χρήση ζωντανών ζώων. 

Σε περίπτωση αναπόφευκτων δοκιμών σε 
ζώα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως η 
οδηγία 86/609 για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με την προστασία των 
ζώων που χρησιμοποιούνται για 
πειραματικούς και άλλους 
επιστημονικούς σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προωθηθεί η βελτίωση των προτύπων παγίδευσης, χωρίς όμως περιττές και 
πρόσθετες δοκιμές σε ζώα. Προβλέπεται πλήρης εφαρμογή της οδηγίας 86/609.

Τροπολογία 13
Άρθρο 14, παράγραφος 1, εδάφιο γ α (νέο)

γα)  την κατάρτιση των παγιδευτών 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστούν ενιαία κριτήρια για την κατάρτιση των παγιδευτών.

Τροπολογία 14
Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Όποτε τροποποιούνται τα 2. Η Επιτροπή υποβάλλει έως την 1η 
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παραρτήματα στη συμφωνία και τα 
συμφωνημένα πρακτικά που αναφέρονται 
στις αποφάσεις 98/142/ΕΚ και 
98/487/ΕΚ, η Επιτροπή τροποποιεί 
αναλόγως τα παραρτήματα της παρούσας 
οδηγίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

Ιανουαρίου 2009 πρόταση τροποποίησης 
του παραρτήματος Ι. Η πρόταση αυτή 
πρέπει να βασίζεται στα πιο πρόσφατα 
επιστημονικά συμπεράσματα καθώς και 
σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Πολλά από τα είδη ζώων που απαριθμούνται στον κατάλογο προστατεύονται σε επίπεδο ΕΕ και 
δεν επιτρέπεται η θήρα τους. Ο κατάλογος των ειδών στο παράρτημα Ι στερείται επιστημονικής 
βάσης. Για το λόγο, αυτό η Επιτροπή πρέπει να δημιουργήσει μια βάση αυτού του είδους και 
στηριζόμενη σε αυτήν να υποβάλει νέο παράρτημα Ι. Επιπλέον, είναι απαράδεκτο να 
τροποποιούνται τα παραρτήματα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 και χωρίς καμία 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μόνο ενόψει της τροποποίησης της συμφωνίας.

Τροπολογία 15
Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 1.2

Κατά την αξιολόγηση της βαναυσότητας
μιας μεθόδου παγίδευσης, πρέπει να 
αξιολογούνται οι συνθήκες αιχμαλωσίας 
του παγιδευθέντος ζώου.

Για την χορήγηση άδειας χρήσης για μια 
μέθοδο παγίδευσης, πρέπει να 
αξιολογούνται οι συνθήκες αιχμαλωσίας 
του παγιδευθέντος ζώου.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 16
Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 1.3

Οι συνθήκες αιχμαλωσίας των ζώων 
χαρακτηρίζονται με τη βοήθεια μετρήσεων 
του βαθμού ευκολίας ή δυσκολίας 
προσαρμογής στους στο περιβάλλον και 
του βαθμού αδυναμίας τους να 
αντιμετωπίσουν το περιβάλλον τους. 
Δεδομένου ότι τα ζώα έχουν διαφορετικές 
μεθόδους αντιμετώπισης του 
περιβάλλοντός τους, όταν εκτιμώνται οι 

Οι συνθήκες αιχμαλωσίας των ζώων 
χαρακτηρίζονται με τη βοήθεια μετρήσεων 
του βαθμού ευκολίας ή δυσκολίας 
προσαρμογής στους στο περιβάλλον και 
του βαθμού αδυναμίας τους να 
αντιμετωπίσουν το περιβάλλον τους. 
Δεδομένου ότι τα ζώα έχουν διαφορετικές 
μεθόδους αντιμετώπισης του 
περιβάλλοντός τους, όταν εκτιμώνται οι 
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συνθήκες αιχμαλωσίας τους πρέπει να 
χρησιμοποιείται ένα ικανό φάσμα 
μετρήσεων. 

συνθήκες αιχμαλωσίας τους πρέπει να 
χρησιμοποιείται ένα ικανό φάσμα 
μετρήσεων. 

Μεταξύ των κριτηρίων των συνθηκών 
αιχμαλωσίας των παγιδευθέντων ζώων 
περιλαμβάνονται κριτήρια που αφορούν τη 
φυσιολογία, τα τραύματα και τη 
συμπεριφορά τους. Δεδομένου ότι 
ορισμένα από αυτά τα κριτήρια δεν έχουν 
μελετηθεί για ποικιλία ειδών, θα 
χρειαστούν περαιτέρω επιστημονικές 
μελέτες προκειμένου να καθοριστούν 
κατάλληλα ελάχιστα όρια με σχέση με τα 
πρότυπα.

Μεταξύ των κριτηρίων των συνθηκών 
αιχμαλωσίας των παγιδευθέντων ζώων 
περιλαμβάνονται κριτήρια που αφορούν τη 
φυσιολογία, τα τραύματα και τη 
συμπεριφορά τους. Δεδομένου ότι 
ορισμένα από αυτά τα κριτήρια δεν έχουν 
μελετηθεί για ποικιλία ειδών, θα 
χρειαστούν περαιτέρω επιστημονικές 
μελέτες προκειμένου να καθοριστούν 
κατάλληλα ελάχιστα όρια με σχέση με τα 
πρότυπα.

Μολονότι οι συνθήκες αιχμαλωσίας είναι 
δυνατό να ποικίλλουν ευρύτατα, ο όρος 
«μη βάναυσες» χρησιμοποιείται 
κατ’ αποκλειστικότητα για τις μεθόδους 
παγίδευσης που εξασφαλίζουν 
ικανοποιητικές συνθήκες αιχμαλωσίας 
για τα συγκεκριμένα ζώα, μολονότι 
αναγνωρίζεται ότι σε ορισμένες 
περιστάσεις στις φονικές παγίδες, 
ενδέχεται, για ένα βραχύ χρονικό 
διάστημα, οι συνθήκες αιχμαλωσίας να 
είναι κάκιστες.
Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται για τα 
πρότυπα πιστοποίησης των παγίδων 
περιλαμβάνουν:

Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται για τα 
πρότυπα πιστοποίησης των παγίδων 
περιλαμβάνουν:

(α) για τις ακινητοποιητικές παγίδες: 
τις τιμές των δεικτών πέραν των οποίων οι 
συνθήκες αιχμαλωσίας των παγιδευθέντων 
ζώων θεωρούνται κακές· και

(α) για τις ακινητοποιητικές παγίδες: 
τις τιμές των δεικτών πέραν των οποίων οι 
συνθήκες αιχμαλωσίας των παγιδευθέντων 
ζώων θεωρούνται κακές· και

(β) για τις φονικές παγίδες: τον χρόνο 
απώλειας της συνείδησης και των 
αισθήσεων και την διατήρηση της 
κατάστασης αυτής μέχρι την έλευση του 
θανάτου του ζώου.

(β) για τις φονικές παγίδες: τον χρόνο 
απώλειας της συνείδησης και των 
αισθήσεων και την διατήρηση της 
κατάστασης αυτής μέχρι την έλευση του 
θανάτου του ζώου.

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 17
Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 2.2

Οι δείκτες συμπεριφοράς που 
αναγνωρίζονται ως ενδείξεις κακών 
συνθηκών αιχμαλωσίας παγιδευθέντων 
δειγμάτων της άγριας πανίδας είναι οι 
εξής:

Οι δείκτες συμπεριφοράς που 
αναγνωρίζονται ως ενδείξεις κακών 
συνθηκών αιχμαλωσίας παγιδευθέντων 
δειγμάτων της άγριας πανίδας είναι οι 
εξής:

(α) δήγμα από το ίδιο το ζώο το οποίο 
έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό 
(αυτοακρωτηριασμός)· 

(α) δήγμα από το ίδιο το ζώο το οποίο 
έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό 
(αυτοακρωτηριασμός)· 

(β) υπερβολική ακινησία και απάθεια. (β) υπερβολική ακινησία και απάθεια.

βα)  αυξημένοι καρδιακοί παλμοί, 
μεταβολές στην ορμονική και ενζυματική 
δράση.

Παράμετροι (τραύματα) που 
αναγνωρίζονται ως δείκτες κακών 
συνθηκών αιχμαλωσίας παγιδευθέντων 
ζώων της άγριας πανίδας είναι οι εξής :

Παράμετροι (τραύματα) που 
αναγνωρίζονται ως δείκτες κακών 
συνθηκών αιχμαλωσίας παγιδευθέντων 
ζώων της άγριας πανίδας είναι οι εξής :

(α) κάταγμα, (α) κάταγμα,
(β) εξάρθρωση κοντά στον καρπό ή 
στον ταρσό, 

(β) εξάρθρωση κοντά στον καρπό ή 
στον ταρσό, 

(γ) ρήξη τενόντων ή συνδέσμων, (γ) ρήξη τενόντων ή συνδέσμων, 

(δ) μείζων περιοστική εκδορά, (δ) μείζων περιοστική εκδορά, 
(ε) σοβαρή εξωτερική ή εσωτερική 
αιμορραγία, 

(ε) σοβαρή εξωτερική ή εσωτερική 
αιμορραγία, 

(στ) μείζων εκφυλισμός σκελετικών 
μυών, 

(στ) μείζων εκφυλισμός σκελετικών 
μυών, 

(ζ) ισχαιμία άκρων, (ζ) ισχαιμία άκρων, 

(η) σύνθλιψη μόνιμου οδόντος με 
αποκάλυψη του οδοντικού πολφού, 

(η) σύνθλιψη μόνιμου οδόντος με 
αποκάλυψη του οδοντικού πολφού, 

(θ) οφθαλμική βλάβη, 
συμπεριλαμβανομένης της διάρρηξης του 
κερατοειδούς,

(θ) οφθαλμική βλάβη, 
συμπεριλαμβανομένης της διάρρηξης του 
κερατοειδούς,

(ι) τραύμα της σπονδυλικής στήλης, (ι) τραύμα της σπονδυλικής στήλης, 

(ια) σοβαρές βλάβες εσωτερικών 
οργάνων, 

(ια) βλάβες εσωτερικών οργάνων, 

(ιβ) εκφυλισμός μυοκαρδίου, (ιβ) εκφυλισμός μυοκαρδίου, 
(ιγ) ακρωτηριασμός· (ιγ) ακρωτηριασμός· 

(ιδ) θάνατος. (ιδ) θάνατος.
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Αιτιολόγηση

Οι έννοιες "μείζων" και "σοβαρή" είναι υπερβολικά υποκειμενικές και ως εκ τούτου δεν 
μπορούν να διασφαλίσουν στην πράξη ενιαία πρότυπα.

Τροπολογία 18
Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 3.2

Κείμενο της Επιτροπής

Μεσολαβών χρόνος για την απώλεια των 
ανακλαστικών σε επίπεδο κερατοειδούς 
και βλεφάρων

Είδος

45 δευτερόλεπτα Mustela erminea

120 δευτερόλεπτα Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

300 δευτερόλεπτα Κάθε άλλο είδος εγγεγραμμένο στο 
παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Μεσολαβών χρόνος για την απώλεια των 
ανακλαστικών σε επίπεδο κερατοειδούς 
και βλεφάρων

Είδος

30 δευτερόλεπτα Κάθε είδος εγγεγραμμένο στο παράρτημα 
Ι της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι το θάνατο ενός ζώου που έχει παγιδευτεί σε φονική παγίδα δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα.

Τροπολογία 19
Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 3.2 α (νέα)

3.2α  Παγίδες πνιγμού
Η χρήση παγίδων πνιγμού για την 
παγίδευση άγριων θηλαστικών για τους 
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σκοπούς της εκμετάλλευσης και 
διαχείρισης της άγριας πανίδας, του 
ελέγχου των παρασίτων ή τη λήψη της 
γούνας του δέρματος ή του κρέατος.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ παγίδων που χρησιμοποιούνται στο νερό ή στην 
ξηρά. Θα πρέπει να επιβληθεί γενική απαγόρευση των παγίδων πνιγμού, δεδομένου ότι 
προκαλούν ιδιαίτερα βασανιστικό θάνατο. Στην περίπτωση της θανάτωσης μέσω πνιγμού 
ημιυδρόβιων θηλαστικών κάτω από το νερό, ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι το θάνατο είναι 
συχνά πολύ πιο παρατεταμένος από ότι στην περίπτωση των παγίδων που χρησιμοποιούνται 
στην ξηρά, στην περίπτωση δε ορισμένων ειδών ζώων φθάνει τα 15 λεπτά. Υπάρχουν 
εναλλακτικές μέθοδοι για τις παγίδες πνιγμού, στο πλαίσιο των οποίων τα ζώα παγιδεύονται 
στην είσοδο του κιούρτου και κατά κανόνα δεν υφίστανται σοβαρά τραύματα. Επιπλέον, 
υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι, με τις οποίες τα ζώα που αιχμαλωτίζονται σε παγίδες που 
βρίσκονται στο νερό μπορούν να καταφύγουν σε μια "ασφαλή πλατφόρμα". Ωστόσο, οι παγίδες 
πνιγμού εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για οικονομικούς λόγους. 

Τροπολογία 20
Παράρτημα ΙΙΙ, αριθμός 1.1, παράγραφος 5 

Στις δοκιμές πεδίου, οι παγίδες πρέπει να 
ελέγχονται καθημερινώς.

Στις δοκιμές πεδίου, οι παγίδες πρέπει να 
παρακολουθούνται καθ' όλη τη διάρκεια 
της δοκιμής και να είναι εξοπλισμένες με 
μηχανισμό που να επισημαίνει αμέσως 
την παγίδευση του ζώου.

Αιτιολόγηση

Η συχνότητα των ελέγχων των παγίδων έχει άμεση επίδραση στην καλή διαβίωση των ζώων. 
Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της οδηγίας 86/609, η οποία επιβάλλει την 
ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς, 
θα πρέπει να επιβληθεί διαρκής έλεγχος των παγίδων και των μηχανισμών που επισημαίνουν 
την παγίδευση των ζώων. 

Τροπολογία 21
Παράρτημα ΙΙΙ, αριθμός 1.4, παράγραφος 2

Πριν από τις δοκιμές των παγίδων, τα ζώα 
πρέπει να διαβούν υπό κατάλληλες 
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συνθήκες και να τους παρέχεται επαρκής 
τροφή και νερό. Απαγορεύεται τα εν λόγω 
ζώα να διαβιούν υπό άσχημες συνθήκες 
πριν από τις δοκιμές.

συνθήκες, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 86/609.

Αιτιολόγηση

Η προστασία των πειραματόζωων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς 
ρυθμίζεται από την οδηγία 86/609, η οποία εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Η προσπάθεια θέσπισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενιαίων προτύπων παγίδευσης των ζώων για 
θηρευτικούς σκοπούς είναι ιδιαίτερα αξιέπαινη. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής 
παρουσιάζει σε γενικές γραμμές πολλές ελλείψεις, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να 
βελτιωθεί μέσω τροποποιήσεων. Για το λόγο αυτό, η εισηγήτρια προτείνει τόσο απόρριψη 
της πρότασης της Επιτροπής όσο και ορισμένες τροποποιήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη 
μεγαλύτερη δυνατή βελτίωση της πρότασης.

1.  Απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής

Δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής εντάσσεται στο κεφάλαιο περιβαλλοντικής 
πολιτικής της Συνθήκης για την ΕΕ, η ΕΕ είναι υποχρεωμένη να βασίσει τη νομοθετική 
πρόταση στα πιο πρόσφατα επιστημονικά συμπεράσματα. Η πρόταση στερείται τέτοιας 
βάσης, ενώ οι έρευνες αυτές θα έπρεπε να είχαν διενεργηθεί ήδη πριν από τη δημοσίευση της 
πρότασης.

2.  Τροποποιήσεις

Διαγραφή του όρου "μη βάναυση" 

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι μέθοδοι παγίδευσης και οι παγίδες ενδέχεται να είναι 
αναγκαίες και δικαιολογημένες λόγω της ύπαρξης συγκεκριμένων συνθηκών, δεν υπάρχει 
όμως κανένας λόγος να χαρακτηρίζονται ως μη βάναυσες. 

Η Επιτροπή προτείνει στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 να ισχύει μια ακινητοποιητική και/ή 
φονική μέθοδος παγίδευσης ως μη βάναυση ακόμα και όταν ένα στα πέντε ζώα υφίσταται 
τραύματα όπως π.χ. κατάγματα, ρήξεις τενόντων ή συνδέσμων, μείζονες περιοστικές εκδορές, 
σοβαρές εξωτερικές ή εσωτερικές αιμορραγίες, μείζονες εκφυλισμούς σκελετικών μυών, 
οφθαλμικές βλάβες, τραύματα της σπονδυλικής στήλης, ακρωτηριασμούς ή θάνατο. Στην 
περίπτωση των φονικών μεθόδων παγίδευσης, η πρόταση ορίζει μια μέθοδο παγίδευσης ως 
μη βάναυση, όταν για ορισμένα είδη ζώων ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι το θάνατο 
ανέρχεται σε 300 δευτερόλεπτα.

Η χρήση της έννοιας "μη βάναυση" βασίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της οδηγίας 
3254/91, η οποία θεσπίστηκε με βάση ψήφισμα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε το 
1989. Η οδηγία αυτή απαγορεύει τη χρήση παγίδων με σιαγόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 
την 1η Ιανουαρίου 1995 και την εισαγωγή της γούνας 13 ειδών ζώων από χώρες στις οποίες 
δεν απαγορεύονται αυτές οι παγίδες και οι οποίες δεν εφαρμόζουν διεθνείς συμφωνίες 
σχετικά με τα πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης.

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής δημοσίευσε το 1996 σε συνεργασία με τον 
Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες έκθεση, η οποία περιείχε μια σειρά προτάσεων σχετικά 
με τη βελτίωση των μεθόδων παγίδευσης. 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή απορρίφθηκε έντονα από τους παγιδευτές, με αποτέλεσμα να 
συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ, Καναδά και Ρωσίας σε 
πολιτικό επίπεδο χωρίς τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων.
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Έτσι, η διαπραγματευθείσα σύμβαση, η οποία συνάφθηκε το 1996 δεν περιείχε καμία από τις 
βελτιώσεις που πρότειναν οι ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες. Ακόμα και οι παγίδες στις οποίες 
τα παγιδευμένα ζώα υπέφεραν επί πέντε λεπτά μέχρι να πεθάνουν ταξινομήθηκαν ως μη 
βάναυσες.

Η Συμφωνία για τα Διεθνή Πρότυπα μη Βάναυσης Παγίδευσης, στην οποία βασίζεται η 
παρούσα πρόταση οδηγίας, συνάφθηκε αποκλειστικά και μόνο για να αποφύγει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή οικονομική διένεξη με τις ΗΠΑ και το Καναδά1.

Τα πρότυπα παγίδευσης της Συμφωνίας περιλαμβάνουν στην ουσία τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται από τους παγιδευτές στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Ρωσία και οι οποίες 
χαρακτηρίζονται επίσης ως μη βάναυσες.

Αποφυγή δοκιμών σε ζώα

Οι επιστημονικές δοκιμές των παγίδων πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 86/609 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς. Ως αποτέλεσμα της προβλεπόμενης 
εφαρμογής δοκιμών σε ζώα, η πρόταση αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. 

Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, μια δοκιμή δεν επιτρέπεται να διενεργείται όταν για την 
επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος υπάρχει μια επιστημονικά ικανοποιητική, 
αποδεκτή και εύχρηστη εναλλακτική λύση, στο πλαίσιο της οποίας δεν είναι αναγκαία η 
χρήση ζώων. Σε κανένα σημείο της πρότασης δεν αναφέρεται οτιδήποτε σχετικά με την 
εξέταση αυτών των εναλλακτικών λύσεων. Δεν υπάρχει καμία διάταξη που να διασφαλίζει 
την εφαρμογή μιας ενδεχομένως διαθέσιμης εναλλακτικής μεθόδου. 

Επιπλέον, η οδηγία 86/609 περιέχει στο άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 2 διατάξεις σχετικά με 
την αποφυγή περιττών διπλών δοκιμών και την αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων 
δοκιμών που έχουν ήδη διενεργηθεί. Η πρόταση δεν περιέχει ούτε αυτές τις διατάξεις.

Κατάρτιση των παγιδευτών

Στο άρθρο 8 της πρότασης ρυθμίζεται η ειδική κατάρτιση των παγιδευτών, χωρίς ωστόσο να 
ορίζεται ακριβέστερα. Προκειμένου να επιτευχθούν ενιαία ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι 
απαραίτητη η θέσπιση ενιαίων κριτηρίων. Επιπλέον, στην πρόταση της Επιτροπής 
χρησιμοποιούνται όροι όπως "ισοδύναμη πρακτική πείρα, ισοδύναμες δεξιότητες και 
γνώσεις" χωρίς να ορίζονται ακριβέστερα.

Παρεκκλίσεις

Οι παρεκκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 της πρότασης πρέπει να είναι αυστηρές και 
περιοριστικές και δεν επιτρέπεται να υπονομεύουν την πρόταση.

  
1 Εκείνη την εποχή η Ρωσία δεν ήταν ακόμη μέλος του ΠΟΕ.
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Παράρτημα Ι

Ο κατάλογος των ειδών του παραρτήματος Ι στερείται επιστημονικής βάσης. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή πρέπει να δημιουργήσει ανάλογη επιστημονική βάση και στηριζόμενη σε αυτήν να 
υποβάλει νέο παράρτημα Ι.


