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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. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. 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 κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 όσον αφορά τις εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή
(COM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0053),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 154, παράγραφος 4 β) της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0054/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2008),

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

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 99982001
Άρθρο 9 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το άρθρο 9, παράγραφος 3, 
τροποποιείται ως εξής:
"3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται, υπό το φως των κριτηρίων 
που εκτίθενται στο σημείο 5 του 
Παραρτήματος V, σε μηρυκαστικά τα 
οποία έχουν υποστεί εναλλακτική δοκιμή 



PE405.940v01-00 6/8 PR\721907EL.doc

EL

που έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή, 
όταν τα αποτελέσματα της δοκιμής είναι 
αρνητικά.
Αυτά τα μέτρα που έχουν σχεδιασθεί για 
να τροποποιήσουν μη βασικά στοιχεία 
του παρόντος κανονισμού, εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
24, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το μέτρο πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, όπως οι 
ταχείες δοκιμές στο πλαίσιο του άρθρου 5(3) και οι εναλλακτικές δοκιμές στο πλαίσιο του 
άρθρου 8(2).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 99982001
Άρθρο 13 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Το άρθρο 13, παράγραφος 1, 
υποπαράγραφος 3, τροποποιείται ως 
εξής:
"Κατά παρέκκλιση της παρούσας 
παραγράφου, τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να εφαρμόζουν άλλα μέτρα, 
προσφέροντας ισοδύναμο επίπεδο 
προστασίας, αν αυτά τα μέτρα έχουν 
εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 24(2), επί τη βάσει 
κριτηρίων τα οποία εγκρίθηκαν σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 24(3).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση αν το επίπεδο προστασίας είναι ισοδύναμο βασίζεται σε κριτήρια που έχουν 
εγκριθεί στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 5 - σημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 99982001
Άρθρο 23α - σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έγκριση των ταχειών δοκιμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 
τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
και στο άρθρο 8 παράγραφος 2,

(α) έγκριση των ταχειών δοκιμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 
τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 6 παράγραφος 1, 
στο άρθρο 8 παράγραφος 2, και στο άρθρο 
9 παράγραφος 3,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 9.3 αναφέρεται επίσης σε αυτές τις δοκιμές.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μεταδοτική σπογγώδης εγκεφαλοπάθειας (ΜΣΕ) είναι σοβαρή απειλή για την υγεία μας· 
αυτή η θανατηφόρος μολυσματική νόσος διαδίδεται από μία ειδική πρωτεΐνη, η οποία μπορεί 
να βρεθεί σε μολυσμένο κρέας. Το αποτέλεσμα είναι η επιδείνωση του ανθρωπίνου 
εγκεφάλου. Περιορίσαμε αυτή την επιδημία χάρη στην αυστηρή ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στην 
παρούσα έκθεση ο εισηγητής σας συμπληρώνει την εξαιρετική εργασία του προηγούμενου 
εισηγητή με την προσθήκη νέων στοιχείων στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με 
έλεγχο. Η πρόταση της Επιτροπής κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά θα πρέπει να 
τροποποιηθεί. Θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί για να εξασφαλίσουμε ότι η 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο δεν επιβραδύνει τα μέτρα κατά της ΜΣΕ. Θα πρέπει 
επίσης να αποφύγουμε τη δημιουργία μέσων διαφυγής στη νομοθεσία όταν παρέχουμε 
εξαιρέσεις σε κράτη μέλη. Ο ρόλος του ΕΚ είναι πολύ σημαντικός σ' αυτή τη διαδικασία, 
εφόσον οι εργασίες του και τα έγγραφά του είναι διαφανή. Μετά τα πασίγνωστα σκάνδαλα 
σχετικά με περιπτώσεις ΜΣΕ, το ευρωπαϊκό κοινό δικαίως χρειάζεται και αξίζει αυτή τη 
διαφάνεια.
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