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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 πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)
(COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0345),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 152, παράγραφος 4, στοιχείο α 
της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0220/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου (A6-0000/2009),

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 
την Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Επιπλέον, στους κανόνες που 
καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό 
πρέπει να υπόκεινται τα άγρια ζώα, τα 
σφάγια ή μέρη σφαγίων αυτών των ζώων, 
τα οποία υπάρχει πιθανότητα να έχουν 
μολυνθεί από μεταδοτική νόσο, για να 
προληφθούν οι κίνδυνοι που 
παρουσιάζουν. Το γεγονός αυτό δεν 
συνεπάγεται υποχρέωση για τη συλλογή 

(13) Επιπλέον, στους κανόνες που 
καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό 
πρέπει να υπόκεινται τα άγρια ζώα, τα 
σφάγια ή μέρη σφαγίων αυτών των ζώων, 
τα οποία υπάρχει πιθανότητα να έχουν 
μολυνθεί από μεταδοτική νόσο, για να 
προληφθούν οι κίνδυνοι που 
παρουσιάζουν. Το γεγονός αυτό δεν 
συνεπάγεται υποχρέωση για τη συλλογή 
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και τη διάθεση των νεκρών άγριων ζώων 
τα οποία είτε πέθαναν είτε θηρεύτηκαν στο 
φυσικό τους περιβάλλον. Εφόσον τηρείται 
η ορθή κυνηγετική πρακτική, τα εντόσθια 
και άλλα τμήματα του σώματος των 
άγριων θηραμάτων είναι δυνατόν να 
διατίθενται με ασφάλεια επί τόπου. Τα 
ζωικά υποπροϊόντα θηραμάτων 
υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού μόνον στο βαθμό που η 
νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων 
εφαρμόζεται στη διάθεση στην αγορά 
των θηραμάτων αυτών και απαιτεί 
διαδικασίες που πραγματοποιούνται από 
εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων.

και τη διάθεση των νεκρών άγριων ζώων 
τα οποία είτε πέθαναν είτε θηρεύτηκαν στο 
φυσικό τους περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η «ορθή κυνηγετική πρακτική» είναι έννοια ακαθόριστη νομικά, και δεν υπάρχει στη 
νομοθεσία για το κυνήγι. Βλ. επίσης την τροπολογία στο άρθρο 2, παράγραφος 2 στοιχείο α.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής 
νομοθεσίας, στον παρόντα κανονισμό 
χρησιμοποιείται ο ορισμός του υδρόβιου 
ζώου που καθορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 
2006/88/ΕΚ, της 24ης Οκτωβρίου 2006, 
σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού 
ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και 
τα προϊόντα τους και σχετικά με την 
πρόληψη και την καταπολέμηση 
ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων 
ζώων.

Διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Στην πανίδα των υδροβιοτόπων και τα παραπροϊόντα της περιλαμβάνονται και υδρόβια ζώα 
άλλα από τα αναφερόμενα, ιδιαίτερα δε ασπόνδυλα σε διάφορα στάδια ζωής, όπως προνύμφες 
εντόμων και σκουλήκια, που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στην παρασκευή τροφών για 
κατοικίδια ζώα. Βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 3 παράγραφος 6.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Ο χειρισμός των ζωικών 
υποπροϊόντων που είναι δυνατόν να 
προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων 
πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε 
εγκαταστάσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί 
προηγουμένως ειδική έγκριση για το 
σκοπό αυτό. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει 
κυρίως για τις μονάδες αξιοποίησης 
ζωικών υποπροϊόντων και άλλες 
εγκαταστάσεις χειρισμού και μεταποίησης 
μη επεξεργασμένων ζωικών 
υποπροϊόντων. Πρέπει να επιτρέπεται ο 
χειρισμός ζωικών υποπροϊόντων 
περισσότερων της μιας κατηγοριών στις 
ίδιες εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση 
ότι αποφεύγεται η αλληλομόλυνση. Πρέπει 
επίσης να επιτρέπεται η τροποποίηση των 
όρων αυτών εάν η ποσότητα του προς 
διάθεση και μεταποίηση υλικού αυξάνεται 
λόγω εκδήλωσης επιδημίας, με την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται πως η 
προσωρινή αυτή χρήση υπό τους 
τροποποιημένους όρους δεν οδηγεί σε 
εξάπλωση των κινδύνων επιδημίας.

(21) Ο χειρισμός των ζωικών 
υποπροϊόντων που είναι δυνατόν να 
προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων 
πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε 
εγκαταστάσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί 
προηγουμένως ειδική έγκριση για το 
σκοπό αυτό. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει 
κυρίως για τις μονάδες επεξεργασίας 
ζωικών υποπροϊόντων και άλλες 
εγκαταστάσεις χειρισμού και μεταποίησης 
μη επεξεργασμένων ζωικών 
υποπροϊόντων. Πρέπει να επιτρέπεται ο 
χειρισμός ζωικών υποπροϊόντων 
περισσότερων της μιας κατηγοριών στις 
ίδιες εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση 
ότι αποφεύγεται η αλληλομόλυνση. Πρέπει 
επίσης να επιτρέπεται η τροποποίηση των 
όρων αυτών εάν η ποσότητα του προς 
διάθεση και μεταποίηση υλικού αυξάνεται 
λόγω εκδήλωσης επιδημίας, με την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται πως η 
προσωρινή αυτή χρήση υπό τους 
τροποποιημένους όρους δεν οδηγεί σε 
εξάπλωση των κινδύνων επιδημίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος μονάδα αξιοποίηση ζωικών υποπροϊόντων δεν χρησιμοποιείται πλέον, στο μεταξύ δε 
έχει καθιερωθεί και οριστεί με σαφήνεια και ο όρος μονάδα μεταποίησης ζωικών 
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υποπροϊόντων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η κόπρος και το περιεχόμενο του 
πεπτικού συστήματος δεν είναι αναγκαίο 
να απορρίπτονται, με την προϋπόθεση ότι 
υφίστανται σωστή επεξεργασία ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι δεν μεταδίδονται 
ασθένειες κατά τη διασπορά τους στο 
έδαφος. Τα ζωικά υποπροϊόντα ζώων τα 
οποία πέθαναν στο αγρόκτημα και ζώων τα 
οποία θανατώθηκαν στο πλαίσιο μέτρων 
για την εκρίζωση νόσων εκτός των ΜΣΕ
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην 
τροφική αλυσίδα των ζώων. Ο περιορισμός 
αυτός πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στα 
εισαγόμενα ζωικά υποπροϊόντα τα οποία 
επιτρέπονται στην Κοινότητα, ακόμη και 
αν δεν συμμορφώνονται με την κοινοτική
νομοθεσία κατά την επιθεώρηση στον 
κοινοτικό συνοριακό σταθμό, και στα 
προϊόντα τα οποία δεν συμμορφώνονται με 
τις ισχύουσες απαιτήσεις κατά τη διάρκεια 
ελέγχων που πραγματοποιούνται στο 
εσωτερικό της Κοινότητας.

(29) Η κόπρος και το περιεχόμενο του 
πεπτικού συστήματος δεν είναι αναγκαίο 
να απορρίπτονται, με την προϋπόθεση ότι 
υφίστανται σωστή επεξεργασία ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι δεν μεταδίδονται 
ασθένειες κατά τη διασπορά τους στο 
έδαφος. Τα ζωικά υποπροϊόντα ζώων τα 
οποία πέθαναν στο αγρόκτημα και ζώων τα 
οποία θανατώθηκαν στο πλαίσιο μέτρων 
για την εκρίζωση νόσων δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται στην τροφική αλυσίδα 
των ζώων. Ο περιορισμός αυτός πρέπει 
επίσης να εφαρμόζεται στα εισαγόμενα 
ζωικά υποπροϊόντα τα οποία επιτρέπονται 
στην Κοινότητα, ακόμη και αν δεν 
συμμορφώνονται με την κοινοτική 
νομοθεσία κατά την επιθεώρηση στον 
κοινοτικό συνοριακό σταθμό, και στα 
προϊόντα τα οποία δεν συμμορφώνονται με 
τις ισχύουσες απαιτήσεις κατά τη διάρκεια 
ελέγχων που πραγματοποιούνται στο 
εσωτερικό της Κοινότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στις ΜΣΕ προκαλεί παρανόηση στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Τα υποπροϊόντα ζώων 
που έχουν προσβληθεί από ΜΣΕ υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001.
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Τροπολογία 5

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. 
Όταν παρασκευάζονται από πρωτεϊνούχο 
υλικό, πρέπει με τη σχετική τεκμηρίωση 
να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 
αποτρέπεται η απευθείας χρήση τους σε 
ζωοτροφές

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να προωθείται η μετουσίωση λιπασμάτων με πρωτεϊνούχο υλικό. Η πείρα έχει 
δείξει ότι μια τέτοια απαίτηση -χωρίς να ορίζεται κατάλληλο υλικό- παρερμηνεύεται από το 
κοινό. Αντί της μετουσίωσης θα έπρεπε να υπάρχει τεκμηρίωση που να εγγυάται την 
ανιχνευσιμότητα.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1774/2002, ορισμένα προϊόντα, όπως 
το γκουανό, τα δέρματα που έχουν υποστεί 

(63) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1774/2002, ορισμένα προϊόντα, όπως 
το γκουανό, τα δέρματα που έχουν υποστεί 
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ειδική επεξεργασία όπως δέψη, και 
ορισμένα κυνηγετικά τρόπαια εξαιρούνται 
από τις απαιτήσεις του εν λόγω 
κανονισμού. Παρόμοιες εξαιρέσεις πρέπει 
να προβλεφθούν με μέτρα εφαρμογής, 
όπως στην περίπτωση των ελαιοχημικών 
προϊόντων. Αντίθετα, για να διατηρηθεί 
ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας 
της τροφικής αλυσίδας των ζώων, πρέπει 
να διατηρηθεί η υποχρέωση των 
υπευθύνων επιχειρήσεων που 
διαχειρίζονται υλικό της κατηγορίας 1 
και της κατηγορίας 2 για την παρασκευή 
ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, να 
ζητούν έγκριση.

ειδική επεξεργασία όπως δέψη, και 
ορισμένα κυνηγετικά τρόπαια εξαιρούνται 
από τις απαιτήσεις του εν λόγω 
κανονισμού. Παρόμοιες εξαιρέσεις πρέπει 
να προβλεφθούν με μέτρα εφαρμογής, 
όπως στην περίπτωση των ελαιοχημικών 
προϊόντων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα, πρώτες ύλες των κατηγοριών 1 και 2 να 
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφών για κατοικίδια ζώα. Αντίστοιχες τροποποιήσεις 
γίνονται στο άρθρο 22 στοιχείο ε) σημείο ιι), και στο άρθρο 45 τρίτο εδάφιο.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
ζωικά υποπροϊόντα και στα παράγωγα 
προϊόντα τους

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α) τα οποία, σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, απαγορεύεται να 
καταναλωθούν από τον άνθρωπο ή

α) στα ζωικά υποπροϊόντα και στα 
παράγωγα προϊόντα τους τα οποία, 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, 
απαγορεύεται να καταναλωθούν από τον 
άνθρωπο ή

β) τα οποία, σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, επιτρέπεται να καταναλωθούν 
από τον άνθρωπο, αλλά με απόφαση του 
υπεύθυνου της επιχείρησης προορίζονται 
για άλλους σκοπούς εκτός της 
κατανάλωσης από τον άνθρωπο.

β) στα προϊόντα ζωικής προέλευσης τα 
οποία, σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, επιτρέπεται να καταναλωθούν 
από τον άνθρωπο, αλλά με απόφαση του 
υπεύθυνου της επιχείρησης προορίζονται 
για άλλους σκοπούς εκτός της 
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κατανάλωσης από τον άνθρωπο. Η 
παρούσα απόφαση είναι αμετάκλητη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εδώ υπάρχει σύγχυση ορισμών: ορίζεται ότι τα ζωικά υποπροϊόντα ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται 
να καταναλωθούν από τον άνθρωπο, και μόνο προϊόντα ζωικής προέλευσης μπορούν να 
καταναλωθούν από τον άνθρωπο (άρθρο 3(17)). Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να αποκτήσουν τη 
δυνατότητα να επαναφέρουν στην κυκλοφορία προϊόντα που δεν επιτρεπόταν να καταναλωθούν 
από τον άνθρωπο.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο (ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιι) στην περίπτωση άγριων χερσαίων ζώων, 
τα οποία δεν συλλέγονται μετά τη 
θανάτωση, σύμφωνα με την ορθή 
κυνηγετική πρακτική·

ιι) στην περίπτωση άγριων χερσαίων ζώων, 
τα οποία δεν συλλέγονται μετά τη 
θανάτωση, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της νομοθεσίας για το κυνήγι·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η «ορθή κυνηγετική πρακτική» είναι έννοια ακαθόριστη νομικά, και δεν υπάρχει στη 
νομοθεσία για το κυνήγι.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) γάλα σε υγρή μορφή, πρωτόγαλα και 
παράγωγα προϊόντα τους, τα οποία 
λαμβάνονται, φυλάσσονται, διατίθενται ή 
χρησιμοποιούνται στην εκμετάλλευση 
προέλευσης των ζώων·

δ) γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα και 
πρωτόγαλα,  οποία λαμβάνονται, 
φυλάσσονται, διατίθενται ή 
χρησιμοποιούνται στην εκμετάλλευση 
προέλευσης των ζώων·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση και αναδιατύπωση ώστε το κείμενο του κανονισμού να γίνει κατανοητότερο. Η 
επιλεγείσα διατύπωση αντιστοιχεί στο στοιχείο στ) του άρθρου 20. Είναι εξάλλου αμφίβολη η 
σημασία του όρου «γάλα σε υγρή μορφή».

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο ζα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) χημικά προϊόντα παραγόμενα από 
ζωικά λίπη, υπό την προϋπόθεση ότι η 
παραγωγή τους πληροί τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στις εκτελεστικές 
διατάξεις. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα χημικά προϊόντα από ζωικά λίπη είναι δυνατόν να εξαιρεθούν, διότι υπό τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στην υποσημείωση, ο κίνδυνος των παραγόμενων χημικών προϊόντων για την 
υγεία των ανθρώπων και των ζώων είναι εξαιρετικά χαμηλός.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «Ζωικά υποπροϊόντα:» ολόκληρα 
πτώματα ή μέρη πτωμάτων ζώων ή 
προϊόντα ζωικής προέλευσης που 
αναφέρονται στα άρθρα 11, 12 και 13, 
μεταξύ των οποίων και τα ωοκύτταρα, τα 
έμβρυα και το σπέρμα·

(1) «Ζωικά υποπροϊόντα:» ολόκληρα 
πτώματα ή μέρη ζώων ή προϊόντα ζωικής 
προέλευσης που αναφέρονται στα άρθρα 
11, 12 και 13, τα οποία δεν προορίζονται 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο, 
μεταξύ των οποίων και τα ωοκύτταρα, τα 
έμβρυα και το σπέρμα·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε, για διευκρινιστικούς λόγους, στον ορισμό των «ζωικών υποπροϊόντων», ο 
κανονισμός να αποκλείει την κατανάλωση από τον άνθρωπο μόνο ζωικών υποπροϊόντων υπό 
την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1. Για τούτο χρησιμοποιείται ο ορισμός του 
προηγούμενου κανονισμού και αποφεύγονται οι παρανοήσεις.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «ζώο συντροφιάς»: 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·

(5) «ζώο συντροφιάς»: ζώα των ειδών που 
κανονικά τρέφονται και συντηρούνται, 
από τον άνθρωπο, για λόγους άλλους πλην 
της γεωργικής εκμετάλλευσης, αλλά δεν 
καταναλώνονται ως τροφή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής της νομοθεσίας της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν υπάρχοντες ορισμοί, 
και αυτός που επιλέχτηκε εδώ προέρχεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002 άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο η). Στην πρόταση της Επιτροπής χρησιμοποιείται ο ορισμός του 
κανονισμού (ΕΚ) 988/2003, που περιλαμβάνει ανοικτό κατάλογο. Οι διαρκείς νομικές 
παραπομπές περιορίζουν την αναγνωσιμότητα και το κατανοητό του κανονισμού και δεν 
αρμόζουν επομένως στην καλή νομοθεσία.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «υδρόβια ζώα»: τα υδρόβια ζώα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) της οδηγίας 2006/88/ΕΚ·

(6) «υδρόβια ζώα»: όλα τα ζώα των ειδών 
που ζουν ή διαρκώς ή ως επί το πλείστον 
στο νερό, σε κάθε φάση της ζωής τους, 
και τα παράγωγα προϊόντα τους.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Στην πανίδα των υδροβιοτόπων και τα παραπροϊόντα της περιλαμβάνονται και υδρόβια ζώα 
άλλα από τα αναφερόμενα, ιδιαίτερα δε ασπόνδυλα σε διάφορα στάδια ζωής, όπως προνύμφες 
εντόμων και σκουλήκια, που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στην παρασκευή τροφών για 
κατοικίδια ζώα. Βλ. επίσης τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 17.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «παραγωγός»: κάθε άτομο το οποίο 
παράγει ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα 
προϊόντα τους·

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παραγωγός» πρέπει να διαγραφεί, διότι αφενός δεν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και αφετέρου επικαλύπτεται με τον ορισμό του υπεύθυνου επιχείρησης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «αποστείρωση υπό πίεση»: η 
μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων, μετά 
τον τεμαχισμό τους σε σωματίδια που δεν 
ξεπερνούν σε μέγεθος τα 50 mm, σε 
θερμοκρασία μεγαλύτερη των 133°C επί 
20 λεπτά τουλάχιστον χωρίς διακοπή σε 
απόλυτη πίεση 3 bar τουλάχιστον·

(16) «αποστείρωση υπό πίεση»: η 
μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων υπό 
πίεση σύμφωνα με παραμέτρους που 
καθορίζονται στα μέτρα εφαρμογής·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε τεχνικές λεπτομέρειες δεν συνάδει με τη συστηματικότητα που διακρίνει τους 
υπόλοιπους ορισμούς. Οι τεχνικές λεπτομέρειες θα πρέπει να ρυθμίζονται στον εκτελεστικό 
κανονισμό, ώστε να είναι η δυνατή η προσαρμογή τους στο πλαίσιο της διαδικασίας της 
επιτροπολογίας.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) «Προϊόντα ζωικής προέλευσης»: 
προϊόντα που παράγονται από ζώα και 
προϊόντα που παράγονται από τα 
προϊόντα αυτά, συμπεριλαμβανομένων 
των ζώντων ζώων όταν αυτά 
προετοιμάζονται για τη χρήση αυτή·

(17) «Προϊόντα ζωικής προέλευσης»:

- τρόφιμα ζωικής προέλευσης, στα οποία 
περιλαμβάνεται το μέλι και το αίμα,
- ζώντα δίθυρα μαλάκια, ζώντα 
εχινόδερμα, ζώντα χιτωνόζωα και ζώντα 
θαλάσσια γαστερόποδα που προορίζονται 
για ανθρώπινη κατανάλωση,
- προϊόντα που παράγονται από ζώα και 
προϊόντα που παράγονται από τα 
προϊόντα αυτά, συμπεριλαμβανομένων 
των ζώντων ζώων όταν αυτά 
προετοιμάζονται για τη χρήση αυτή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συνεπής και ορθή νομοθεσία επιβάλλει τη χρήση του ορισμού των «προϊόντων ζωικής 
προέλευσης» από το παράρτημα 1, σημείο 8.1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004. Και τούτο 
για τον πρόσθετο λόγο ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας με βάση τον 
κανονισμό (ΕΚ) 853/2004 δεν χρειάζονται άλλη άδεια σύμφωνα με τον ειδικό κανονισμό 
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Τροπολογία 17

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 μονάδες ή 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·

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και συνοχής του κειμένου.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) «σφάγιο»: το σώμα του ζώου μετά 
από σφαγή και καθαρισμό·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος σφάγιο χρησιμοποιείται επανειλημμένα, χωρίς να υπάρχει σχετικός ορισμός. Ο 
ανωτέρω ορισμός προέρχεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 853/2004.·
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο 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) μεριμνούν, ώστε τα μέτρα σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 να παρακολουθούνται 
διαρκώς από την αρμόδια αρχή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το τμήμα που διαγράφεται αποτελεί απλή επανάληψη της παραγράφου 1 και διαγράφεται για 
λόγους ορθής νομοθετικής πρακτικής. Αλλά και η εξασφάλιση της λειτουργικότητας του 
συστήματος προκύπτει άμεσα από την παράγραφο 1 του άρθρου.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεσμεύουν επαρκείς πόρους για τη 
λειτουργία του συστήματος αυτού.

β) διασφαλίζουν ότι η επιχείρηση της 
υποδομής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 διαθέτει επαρκείς πόρους 
όσον αφορά τα ζωικά υποπροϊόντα 
σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 12 
στοιχεία β) έως η).

Or. de

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση θεμελιώδους υποχρέωσης των κρατών μελών για όλα τα ζωικά υποπροϊόντα 
αποτελεί υπερβολή, και θα ήταν προτιμότερη μια υποχρέωση χρηματοδότησης μόνο για υλικά 
που ενέχουν κίνδυνο επιζωοτιών.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Διαγράφεται
Γενικοί περιορισμοί για την υγεία των 

ζώων
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 
παράγραφος 4, τα ζωικά υποπροϊόντα και 
τα παράγωγα προϊόντα τους δεν 
αποστέλλονται από εκμεταλλεύσεις, 
μονάδες ή ζώνες οι οποίες υπόκεινται σε 
περιορισμούς
α) σύμφωνα με την κοινοτική 
κτηνιατρική νομοθεσία·
β) λόγω της εμφάνισης σοβαρής 
μεταδοτικής νόσου
i) που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I 
της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ ή
ιι) ορίζεται σε κατάλογο που έχει 
καταρτιστεί από την Επιτροπή.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο 
β) σημείο ii) και αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 4.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν 
ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα 
τους αποστέλλονται υπό συνθήκες που 
έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή για 
την αποτροπή της εξάπλωσης 
μεταδοτικών για τον άνθρωπο ή τα ζώα 
νόσων.
Όσα μέτρα προορίζονται για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 5.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό το άρθρο είναι περιττό, εφόσον οι κοινοτικοί κανόνες για τον έλεγχο των επιζωοτιών, που 
βασίζονται ουσιαστικά στην κοινοτική νομοθεσία, ορίζουν λεπτομερώς ποια προϊόντα μπορούν 
να μεταφερθούν εκτός απαγορευμένων ζωνών. Είναι επομένως αρκετή η ρύθμιση του άρθρου 2 
παρ. 4.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
Διάθεση στην αγορά άλλων παράγωγων 

προϊόντων εκτός της αλυσίδας 
ζωοτροφών

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να 
διαθέτουν στην αγορά παράγωγα 
προϊόντα άλλα από εκείνα τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, 
υπό την προϋπόθεση ότι:
α) τα εν λόγω προϊόντα:
i) δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
ως υλικό ζωοτροφών για τη σίτιση 
εκτρεφόμενων ζώων ή για διασπορά στο 
έδαφος από το οποίο θα λάβουν την 
τροφή τους αυτά τα ζώα, ή
ιι) προορίζονται για ζωοτροφές 
γουνοφόρων ζώων και·
β) εξασφαλίζουν τον έλεγχο των κινδύνων 
για τη δημόσια υγεία και την υγεία των 
ζώων:
i) με ασφαλή προμήθεια, σύμφωνα με το 
άρθρο 42·
ιι) με ασφαλή επεξεργασία σύμφωνα με το 
άρθρο 43, εφόσον η ασφαλής προμήθεια 
δεν προσφέρει επαρκή έλεγχο, ή
iii) επαληθεύοντας ότι τα προϊόντα 
χρησιμοποιούνται μόνο για ασφαλείς 
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τελικές χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 44, 
εάν με την ασφαλή επεξεργασία δεν 
εξασφαλίζεται επαρκής έλεγχος.
2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν 
επίσης να διαθέτουν στην αγορά τα 
παράγωγα προϊόντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 χωρίς περιορισμούς, 
εφόσον η Επιτροπή προσδιορίσει ένα 
τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, μετά το 
οποίο τα εν λόγω προϊόντα δεν 
παρουσιάζουν πλέον κανέναν ουσιαστικό 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία 
των ζώων.
3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα 
όσον αφορά τους όρους που καθορίζουν 
το τελικό σημείο στην αλυσίδα 
παρασκευής, πέραν του οποίου παύουν να 
ισχύουν οι απαιτήσεις σχετικά με τη 
δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων για 
λόγους διάθεσης στην αγορά·

Or. de

(Βλ. άρθρο 41 της πρότασης της Επιτροπής)

Αιτιολόγηση

Υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων, στο βαθμό που δεν υπάρχει 
κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Το τελικό σημείο αποτελεί βασική έννοια 
του αναθεωρημένου νέου κανονισμού και οριοθετεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, που 
ορίζεται στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου 1. Το τελικό προϊόν θα έπρεπε για το λόγο αυτό να 
περιγράφεται ήδη στο μέρος αυτό και όχι στο άρθρο 41.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) χειρισμός ή παρασκευή ζωοτροφών για 
ζώα συντροφιάς όπως αναφέρεται στο 

στ) χειρισμός ή παρασκευή ζωοτροφών για 
ζώα συντροφιάς.
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τρίτο εδάφιο του άρθρου 45.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν διευκρινίζεται αν τα εργοστάσια παρασκευής ζωοτροφών χρειάζονται καταχώρηση ή άδεια. 
Πρβλ. άρθρο 6(1στ), 7(1στ) και 45 της νομοθεσίας περί υγιεινής των ζωοτροφών. Η γενική 
άδεια για όλες τις επιχειρήσεις παρασκευής ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς είναι αναγκαία για 
τη συνοχή του κλάδου, προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα στο εμπόριο. Στο εσωτερικό 
της ΕΕ, για την έκδοση πιστοποιητικού υγιεινής απαιτείται τοπικά εγκεκριμένη επιχείρηση, 
προκειμένου να επιτραπούν εισαγωγές στην Κοινότητα. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να είναι 
δυνατή η παρασκευή ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς με υλικό των κατηγοριών 1 και 2. Βλ. 
επίσης άρθρο 22 στοιχείο ε).

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α) - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λειτουργίες που καλύπτονται από την 
έγκριση ή την καταχώριση των μονάδων 
και των εγκαταστάσεων που έχουν 
εγκριθεί ή καταχωριστεί σύμφωνα με:

α) λειτουργίες που καλύπτονται από την 
έγκριση ή την καταχώριση των 
εγκαταστάσεων που έχουν εγκριθεί ή 
καταχωριστεί σύμφωνα με:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε «εγκαταστάσεις» στη συγκεκριμένη διάταξη έρχεται σε αντίθεση με τη 
συστηματικότητα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 εγκρίνεται η λειτουργία 
εγκαταστάσεων και όχι μονάδων. Το ίδιο ισχύει στον τομέα των ζωοτροφών ((ΕΚ) αριθ. 
183/2005)· Ο όρος θα πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια. Τούτο είναι σύμφωνο και με τον 
ορισμό της έννοιας «εγκατάσταση» στο άρθρο 3 παράγραφος 21.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μονάδες παραγωγής βιοαερίου και γ) μονάδες παραγωγής βιοαερίου και 
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μονάδες λιπασματοποίησης στις οποίες τα 
ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα 
προϊόντα τους μετασχηματίζονται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος γ)·

μονάδες λιπασματοποίησης οι οποίες 
επεξεργάζονται τα ζωικά υποπροϊόντα και 
τα παράγωγα προϊόντα τους σύμφωνα με 
παραμέτρους που ορίζονται με βάση το
άρθρο 9 παράγραφος γ) στα μέτρα 
εφαρμογής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διευκρίνιση, δεδομένου ότι εδώ πρόκειται κυρίως για παραπομπή στα μέτρα 
εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 9 και όχι για πρωθύστερο.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο 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).

στ) μονάδες και εγκαταστάσεις εκτός από 
τις εγκαταστάσεις παρασκευής 
ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς που 
αναφέρονται στο τμήμα 2 του κεφαλαίου 
VI.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όπως και στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ): Δεν διευκρινίζεται αν τα εργοστάσια παρασκευής 
ζωοτροφών χρειάζονται καταχώρηση ή άδεια. Πρβλ. άρθρο 6(1στ), 7(1στ) και 45 της 
νομοθεσίας περί υγιεινής των ζωοτροφών. Η γενική άδεια για όλες τις επιχειρήσεις παρασκευής 
ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς είναι αναγκαία για τη συνοχή του κλάδου, προκειμένου να 
αποφεύγονται προβλήματα στο εμπόριο. Στο εσωτερικό της ΕΕ, για την έκδοση πιστοποιητικού 
υγιεινής απαιτείται τοπικά εγκεκριμένη επιχείρηση, προκειμένου να επιτραπούν εισαγωγές στην 
Κοινότητα. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η παρασκευή ζωοτροφών για ζώα 
συντροφιάς με υλικό των κατηγοριών 1 και 2. Βλ. επίσης άρθρο 22 στοιχείο ε). 
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - σημείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων και 
παράγωγων προϊόντων τους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τη θέσπιση υποχρέωσης για καταχώρηση των επιχειρήσεων μεταφοράς ζωοτροφών, οι 
αρχές απαιτούν να γνωρίζουν ποιες επιχειρήσεις αναλαμβάνουν τη μεταφορά, ώστε να είναι 
δυνατή η εποπτεία και να μπορούν να εμποδίσουν την ενδεχόμενη δήλωση ζωικών 
υποπροϊόντων ως τροφίμων. Βλ. επίσης άρθρο 7 παράγραφος 2.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι μονάδες και οι εγκαταστάσεις που 
εξαιρούνται από τις απαιτήσεις έγκρισης 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α), 
β) και γ) πρέπει να καταχωρίζονται από 
την αρμόδια αρχή ύστερα από αίτηση του 
υπευθύνου τους.

2. Οι μονάδες και οι εγκαταστάσεις που 
εξαιρούνται από τις απαιτήσεις έγκρισης 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α), 
β), γ) και ζ) υπόκεινται σε υποχρέωση 
καταχώρησης.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής 
πληροφορίες:

Στην αίτηση καταχώρησης πρέπει να 
αναφέρονται τα ακόλουθα:

α) την κατηγορία των ζωικών 
υποπροϊόντων που χρησιμοποιούνται·

α) την κατηγορία των ζωικών 
υποπροϊόντων που χρησιμοποιούνται·

β) τη φύση των λειτουργιών στις οποίες 
χρησιμοποιούνται ζωικά υποπροϊόντα ή 
παράγωγα προϊόντα τους ως πρώτη ύλη 
και για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση.

β) τη φύση των λειτουργιών στις οποίες 
χρησιμοποιούνται ζωικά υποπροϊόντα ή 
παράγωγα προϊόντα τους ως πρώτη ύλη 
και για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Γλωσσική αποσαφήνιση. Αναφορά στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), προκειμένου να 
αποσαφηνιστεί η υποχρέωση καταχώρησης των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν μεταφορές 
ζωικών υποπροϊόντων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η μονάδα χειρίζεται ζωικά υποπροϊόντα 
και, εφόσον απαιτείται από τον παρόντα 
κανονισμό ή από κανόνες που θεσπίζονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
παράγωγα προϊόντα τους σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις υγιεινής που καθορίζονται με 
βάση το άρθρο 9·

β) η μονάδα χειρίζεται ζωικά υποπροϊόντα 
και, εφόσον απαιτείται από τον παρόντα 
κανονισμό ή από κανόνες που θεσπίζονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
παράγωγα προϊόντα τους σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις υγιεινής που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 
και τις άλλες απαιτήσεις υγιεινής που 
καθορίζονται με βάση το άρθρο 9·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι γενικές απαιτήσεις υγιεινής δεν θα πρέπει να αποτελούν μέρος των μέτρων εφαρμογής που 
καθορίζονται στη διαδικασία επιτροπολογίας, δεδομένου μάλιστα ότι είναι τόσο θεμελιώδους 
σημασίας πρέπει να αναφέρονται στο βασικό κείμενο. Βλ. επίσης άρθρο 9 στοιχείο δ) σημείο i).

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για τις μονάδες και τις εγκαταστάσεις 
που έχουν πάρει άδεια λειτουργίας ή 
έχουν καταχωρηθεί ήδη σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002 δεν χρειάζεται 
νέα άδεια ή καταχώρηση.

Or. de



PR\760933EL.doc 25/60 PE418.148v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη εξυπηρετεί στη μείωση της γραφειοκρατίας χωρίς να αυξάνει τον κίνδυνο. 
Το κείμενο αυτό υπήρχε ήδη στο άρθρο 51 (μεταβατικά μέτρα), εδώ όμως γίνεται πιο 
κατανοητό στο πλαίσιο της χορήγησης άδειας.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - στοιχείο δ) - σημείο i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής που 
ισχύουν για τις εγκεκριμένες μονάδες και 
εγκαταστάσεις·

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι γενικές απαιτήσεις υγιεινής δεν θα πρέπει να αποτελούν μέρος των μέτρων εφαρμογής που 
καθορίζονται στη διαδικασία επιτροπολογίας, δεδομένου μάλιστα ότι είναι τόσο θεμελιώδους 
σημασίας πρέπει να αναφέρονται στο βασικό κείμενο. Παρόμοια προσαρμογή έγινε και στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 - σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προϊόντα ζωικής προέλευσης που 
παράγονται από ζώα τα οποία έχουν 
υποβληθεί σε παράνομη αγωγή, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) της οδηγίας 96/22/ΕΚ και στο 
άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 96/23/ΕΚ·

γ) προϊόντα ζωικής προέλευσης που 
παράγονται από ζώα τα οποία έχουν 
υποβληθεί σε αγωγή αντίθετη προς τις 
ισχύουσες διατάξεις, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 96/22/ΕΚ ή στο άρθρο 2 στοιχείο 
β) της οδηγίας 96/23/ΕΚ·

Or. de



PE418.148v01-00 26/60 PR\760933EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομη» φαίνεται αδόκιμος στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι δύο αναφερόμενες 
οδηγίες θα πρέπει λογικά να συνδέονται διαζευκτικά, διαφορετικά θα ήταν αναγκαία ή 
αντιμετώπιση με βάση και τις δύο οδηγίες.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 - στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ε) υπολείμματα τροφίμων από 
μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς 
μεταφορές·

ε) υπολείμματα τροφίμων από 
μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς 
μεταφορές·

Or. de

Αιτιολόγηση

Εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ίδια διατύπωση με τον προηγούμενο κανονισμό, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η μετάβαση στον νέο. Δεν φαίνεται να υπάρχει αντικειμενικός λόγος για αλλαγή 
της διατύπωσης.  (ΣτΜ: Στην ελληνική μετάφραση του προηγούμενου κανονισμού 
χρησιμοποιείται η ίδια ακριβώς διατύπωση).

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12, στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) υλικό σε κατάσταση αποσύνθεσης, 
της κατηγορίας 3, που ενέχει κίνδυνο για 
τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το υλικό σε κατάσταση αποσύνθεσης, που είχε καταταχθεί αρχικά στην κατηγορία 3, θα πρέπει, 
αν ενέχει κίνδυνο για την υγεία, να μεταφέρεται στην κατηγορία 2 και ανάλογος να είναι ο 
χειρισμός του. Πρβλ. επίσης άρθρο 21 παρ. γ και άρθρο 23 παρ. 1 στοιχείο ζ).
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - στοιχείο β) - εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα ακόλουθα μέρη που προέρχονται είτε 
από ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί σε 
σφαγείο και έχουν κριθεί κατάλληλα για 
σφαγή με σκοπό την κατανάλωση από τον 
άνθρωπο έπειτα από επιθεώρηση πριν από 
τη σφαγή είτε από θηράματα που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία:

β) σφάγια ή τα ακόλουθα μέρη που 
προέρχονται είτε από ζώα τα οποία έχουν 
θανατωθεί σε σφαγείο και έχουν κριθεί 
κατάλληλα για σφαγή με σκοπό την 
κατανάλωση από τον άνθρωπο έπειτα από 
επιθεώρηση πριν από τη σφαγή είτε από 
θηράματα που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα 
με την κοινοτική νομοθεσία:

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας προς την παράγραφο β στοιχείο ι), πρέπει και στο σημείο αυτό να 
προστεθεί στο κείμενο αναφορά στα σφάγια.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - στοιχείο β) - σημείο ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιι) κεφάλια πουλερικών· ιι) κεφάλια πουλερικών, που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη αυτή καθίσταται σαφές ότι εννοούνται μόνο ορισμένα κεφάλια πουλερικών, 
λαμβανομένου υπόψη ότι και στην ΕΕ τα πουλερικά πωλούνται ενίοτε και με κεφάλι.
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - στοιχείο β) - σημείο iii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) προβιές και δέρματα, 
συμπεριλαμβανομένων των ξακρισμάτων 
και των υπολειμμάτων τους·

iii) προβιές και δέρματα, 
συμπεριλαμβανομένων των ξακρισμάτων 
και των υπολειμμάτων τους, που δεν 
προορίζονται για την παρασκευή 
ζελατίνας για ανθρώπινη κατανάλωση  ή 
άλλων ειδών διατροφής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υγιεινή των τροφίμων ρυθμίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, πρέπει σε να 
διευκρινιστεί ότι η ζελατίνα (για ανθρώπινη κατανάλωση) δεν παρασκευάζεται από υλικά της 
κατηγορίας 3. Η παρεξήγηση αυτή προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στο παρελθόν.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - στοιχείο γ- εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αίμα των ακόλουθων ζώων, τα οποία 
δεν παρουσίασαν σημεία κάποιας 
ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να 
μεταδοθεί με το αίμα αυτό στον άνθρωπο ή 
στα ζώα:

γ) αίμα των ακόλουθων ζώων, τα οποία 
δεν παρουσίασαν σημεία κάποιας 
ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να 
μεταδοθεί με το αίμα στον άνθρωπο ή στα 
ζώα:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση σύμφωνα με την οποία «με το αίμα αυτό» δεν παρουσιάζονται σημεία ασθένειας 
που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα υπονοεί ότι έχει γίνει ανάλυση αίματος. Εδώ 
όμως εννοείται η επιθεώρηση πριν από τη σφαγή.
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται 
από την παραγωγή προϊόντων τα οποία 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, περιλαμβανομένων των 
απολιπανθέντων οστών και των 
καταλοίπων τήξης λιπών·

δ) ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται 
από την παραγωγή προϊόντων τα οποία 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων του 
γάλακτος από ύδατα καθαρισμού και των 
απολιπανθέντων οστών και των 
κατάλοιπων τήξης λιπών, που δεν 
προορίζονται πλέον για την παρασκευή 
ειδών διατροφής.

Or. de

Αιτιολόγηση

(1) Αποσαφήνιση ότι και το γάλα από ύδατα καθαρισμού εμπίπτει στην κατηγορία 3, δεδομένου 
ότι κατά το παρελθόν παρατηρήθηκαν δυσκολίες ως προς την οριοθέτηση.

(2) Η υγιεινή των τροφίμων ρυθμίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, πρέπει σε να 
διευκρινιστεί ότι η ζελατίνα (για ανθρώπινη κατανάλωση) δεν παρασκευάζεται από υλικά της 
κατηγορίας 3. Η παρεξήγηση αυτή προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στο παρελθόν.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός των 
υπολειμμάτων τροφίμων, τα οποία αφού 
διατεθούν στην αγορά για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο ή για ζωοτροφή δεν 
προορίζονται πλέον για τέτοιου είδους 
κατανάλωση ή χρήση είτε για εμπορικούς 
λόγους είτε λόγω προβλημάτων στην 
παρασκευή ή ελαττωμάτων στη 
συσκευασία ή άλλων ελαττωμάτων τα 
οποία δεν δημιουργούν κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων·

ε) προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός των 
υπολειμμάτων τροφίμων, που δεν 
δημιουργούν κινδύνους για τη δημόσια 
υγεία ή την υγεία των ζώων, τα οποία 
αφού διατεθούν στην αγορά για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο ή για 
ζωοτροφή δεν προορίζονται πλέον για 
τέτοιου είδους κατανάλωση ή χρήση είτε 
για εμπορικούς λόγους είτε λόγω 
προβλημάτων στην παρασκευή ή 
ελαττωμάτων στη συσκευασία ή άλλων 
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ελαττωμάτων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Μεταφορά της φράσης «τα οποία δεν δημιουργούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή την υγεία 
των ζώων», προκειμένου να διευκρινίζεται ότι αφορά τα υπολείμματα τροφίμων.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) νωπά ζωικά υποπροϊόντα από υδρόβια 
ζώα που προέρχονται από μονάδες ή 
εγκαταστάσεις παρασκευής προϊόντων για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο·

β) ζωικά υποπροϊόντα από υδρόβια ζώα 
που προέρχονται από μονάδες ή 
εγκαταστάσεις παρασκευής προϊόντων για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «νωπά» πρέπει να διαγραφεί. Δεν είναι κατανοητό, για ποιο λόγο δεν θα πρέπει να 
περιληφθούν τα νωπά υποπροϊόντα υδρόβιων ζώων. Ο όρος «νωπά» εξαρτάται εξ άλλου την 
εκάστοτε ερμηνεία και δεν ορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια.

Τροπολογία 42

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



PR\760933EL.doc 31/60 PE418.148v01-00

EL

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα πτώματα ζώων μπορούν να παραμείνουν υλικό της κατηγορίας 2 -με εξαίρεση τους 
νεοσσούς μιας ημέρας που θανατώνονται για εμπορικούς λόγους.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13, στοιχείο ιβ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) προβιές και δέρματα, οπλές και χηλές, 
φτερά, μαλλί, κέρατα, τρίχες και γούνες 
που προέρχονται από πτώματα ζώων τα 
οποία δεν παρουσίασαν σημεία καμίας 
ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να 
μεταδοθεί μέσω αυτών των προϊόντων 
στον άνθρωπο ή στα ζώα, εκτός από εκείνα 
που αναφέρονται στο στοιχείο γ)·

ιβ) προβιές και δέρματα, οπλές και χηλές, 
φτερά, μαλλί, κέρατα, τρίχες και γούνες 
που προέρχονται από πτώματα ζώων τα 
οποία δεν παρουσίασαν σημεία καμίας 
ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να 
μεταδοθεί μέσω αυτών των προϊόντων 
στον άνθρωπο ή στα ζώα, εκτός από εκείνα 
που αναφέρονται στο στοιχείο β)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Εδώ είναι προφανές ότι πρόκειται για αναφορά στο στοιχείο β) και όχι γ).

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - στοιχείο -ιγ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγα) υπολείμματα λιανικού και χονδρικού 
εμπορίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα υπολείμματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου ενέχουν κίνδυνο παρόμοιο με αυτόν των 
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υπολειμμάτων τροφίμων, και πρέπει επομένως να περιληφθούν ρητά ως υλικά της 
συγκεκριμένης κατηγορίας. Αν τα υλικά αυτά βρίσκονται σε κατάσταση αποσύνθεσης, με την 
τροπολογία στο άρθρο 12 στοιχείο θ) (νέο) διασφαλίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν 
στην κατηγορία 2.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οποιοδήποτε άτομο αποστέλλει, 
μεταφέρει ή παραλαμβάνει ζωικά 
υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα τους 
τηρεί μητρώο αποστολών και φυλάσσει τα 
σχετικά εμπορικά έγγραφα και 
υγειονομικά πιστοποιητικά.

1. Οποιαδήποτε επιχείρηση αποστέλλει, 
μεταφέρει ή παραλαμβάνει ζωικά 
υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα τους 
τηρεί μητρώο αποστολών και φυλάσσει τα 
σχετικά εμπορικά έγγραφα και 
υγειονομικά πιστοποιητικά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εδώ είναι πιο σκόπιμο να οριστεί ότι «Οποιαδήποτε επιχείρηση …», δεδομένου ότι η έννοια 
«πρόσωπο» δεν ορίζεται στο άρθρο 2, όπου όμως ορίζεται η «επιχείρηση», στο σημείο 12.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι μονάδες οι οποίες μεταποιούν ζωικά 
υποπροϊόντα, οι μονάδες οι οποίες 
μετασχηματίζουν ζωικά υποπροϊόντα σε 
βιοαέριο και λίπασμα και οι μονάδες οι 
οποίες χειρίζονται περισσότερες από μία 
κατηγορίες ζωικών υποπροϊόντων 
αναπτύσσουν τη διαδικασία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 σύμφωνα
με τις αρχές του συστήματος ανάλυσης 
κινδύνου στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 
(HACCP).

3. Οι μονάδες οι οποίες μεταποιούν ζωικά 
υποπροϊόντα, οι μονάδες οι οποίες 
μετασχηματίζουν ζωικά υποπροϊόντα σε 
βιοαέριο και λίπασμα και οι μονάδες οι 
οποίες χειρίζονται περισσότερες από μία 
κατηγορίες ζωικών υποπροϊόντων 
αναπτύσσουν μία ή περισσότερες 
διαδικασίες με βάση τις αρχές του 
συστήματος ανάλυσης κινδύνου στα 
κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP), 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων πρέπει ιδίως: Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων πρέπει ιδίως:
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α) να εντοπίζουν και να ελέγχουν τα 
κρίσιμα σημεία ελέγχου στις μονάδες 
τους·

α) να εντοπίζουν τυχόν πηγές κινδύνου οι 
οποίες πρέπει να προληφθούν, να 
εξαλειφθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτά 
επίπεδα·

β) να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν 
μεθόδους παρακολούθησης και ελέγχου 
στα εν λόγω κρίσιμα σημεία ελέγχου·

β) να εντοπίζουν τα κρίσιμα σημεία 
ελέγχου στο ή στα στάδια στα οποία ο 
έλεγχος είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την πρόληψη ή την εξάλειψη μιας πηγής 
κινδύνου ή τη μείωσή της σε αποδεκτά 
επίπεδα·

γ) να λαμβάνουν αντιπροσωπευτικά 
δείγματα, εάν το προϊόν που προέρχεται 
από την επεξεργασία δεν διατίθεται 
απευθείας στον ίδιο χώρο με 
αποτέφρωση, συναποτέφρωση, καύση ή 
άλλη εναλλακτική μέθοδο διάθεσης που 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 22 
στοιχείο α), με σκοπό να ελέγχουν τη 
συμμόρφωση:

γ) να καθορίζουν κρίσιμα όρια στα 
κρίσιμα σημεία ελέγχου, με τα οποία 
χωρίζεται το αποδεκτό από το μη 
αποδεκτό όσον αφορά την πρόληψη, την 
εξάλειψη ή τη μείωση των εντοπιζόμενων 
πηγών κινδύνου·

i) με τις προδιαγραφές κάθε παρτίδας που 
έχει υποστεί μεταποίηση, ιδίως όσον 
αφορά τις μεθόδους μεταποίησης και τη 
μικροβιολογική ασφάλεια του τελικού 
προϊόντος, που καθορίζονται στα μέτρα 
τα οποία έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου,
ιι) με τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια 
φυσικών και χημικών καταλοίπων που 
ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία·
δ) να καταγράφουν τα αποτελέσματα των 
ελέγχων και των δοκιμών που 
αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), κατά 
περίπτωση, και να τα διατηρούν για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών, 
με σκοπό την παρουσίασή τους στις 
αρμόδιες αρχές·

δ) να καθορίζουν και να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικές διαδικασίες 
παρακολούθησης στα κρίσιμα σημεία 
ελέγχου·

δα) να καθορίζουν τα διορθωτικά μέτρα 
όταν διαπιστώνεται κατά την 
παρακολούθηση ότι ένα κρίσιμο σημείο 
ελέγχου δεν βρίσκεται υπό έλεγχο·
δβ) να καθορίσουν διαδικασία 
επαλήθευσης η οποία να εφαρμόζεται 
τακτικά, προκειμένου να διαπιστώνεται 
αν εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
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στοιχείων α) έως ε)·
δγ) να εκπονούν έγγραφα και να τηρούν 
μητρώα ανάλογα με τη φύση και το 
μέγεθος των επιχειρήσεων ζωοτροφών, 
για να αποδεικνύεται η πραγματική 
εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται 
στα στοιχεία α) έως στ). όταν γίνονται 
αλλαγές σε προϊόντα, μεθόδους ή στάδια 
παραγωγής, ο υπεύθυνος της επιχείρησης 
αναθεωρεί τη διαδικασία και την 
προσαρμόζει κατάλληλα.

ε) εφαρμόζουν σύστημα που εξασφαλίζει 
την ιχνηλασιμότητα της κάθε παρτίδας που 
έχει αποσταλεί.

ε) εφαρμογή συστήματος που εξασφαλίζει 
την ιχνηλασιμότητα της κάθε παρτίδας που 
έχει αποσταλεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη κατανόηση και εφαρμοσιμότητα του κειμένου, χρησιμοποιείται εδώ η 
διατύπωση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η σίτιση χερσαίων ζώων ενός είδους με 
μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που 
προέρχεται από πτώματα ή μέρη πτωμάτων 
ζώων του ίδιου είδους·

α) η σίτιση χερσαίων ζώων ενός είδους, 
εκτός των γουνοφόρων ζώων, με 
μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που 
προέρχεται από πτώματα ή μέρη πτωμάτων 
ζώων του ίδιου είδους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με τη σίτιση γουνοφόρων ζώων με μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος α στοιχείο α), και τη χρήση εκτάσεων λιπασμένων με 
οργανικά λιπάσματα ή η σίτιση με χλόη από τέτοιες εκτάσεις είναι θεμελιώδους σημασίας στον 
παρόντα κανονισμό. Δεν θα πρέπει να ρυθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 των 
μέτρων εφαρμογής. Το άρθρο 18 παράγραφος 2 πρέπει επομένως να διαγραφεί και να 
προσαρμοστεί ανάλογα η παράγραφος 1.
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η σίτιση εκτρεφόμενων ζώων με 
κτηνοτροφικό χόρτο, είτε με απευθείας 
βόσκηση είτε με χόρτο που έχει κοπεί για 
ζωοτροφή, από έδαφος στο οποίο έχουν 
διασπαρεί οργανικά λιπάσματα ή 
βελτιωτικά εδάφους εκτός της κόπρου·

γ) η σίτιση εκτρεφόμενων ζώων με 
κτηνοτροφικό χόρτο, είτε με απευθείας 
βόσκηση είτε με χόρτο που έχει κοπεί για 
ζωοτροφή, από έδαφος στο οποίο έχουν 
διασπαρεί οργανικά λιπάσματα ή 
βελτιωτικά εδάφους εκτός της κόπρου, 
εκτός αν η βόσκηση ή η κοπή 
πραγματοποιείται αφού έχει μεσολαβήσει 
περίοδος που εξασφαλίζει επαρκή έλεγχο 
των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και 
την υγεία των ζώων, η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη από 21 ημέρες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση λιπασμάτων υψηλής αξίας ή οργανικών λιπασμάτων σε 
γεωργικές εκτάσεις, για λόγους αειφορικής αξιοποίησης των πόρων. Στην ισχύουσα οδηγία 
προβλέπεται επίσης διάστημα 21 ημερών. Δεδομένου ωστόσο ότι η διάρκεια της περιόδου 
αναμονής μπορεί να εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, πρέπει η διάρκεια να καθορίζεται με 
βάση τον κίνδυνο και να μην είναι μικρότερη από 21 ημέρες. Βλ. επίσης αιτιολόγηση στο άρθρο 
18 παράγραφος 2.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κανόνες για την εξασφάλιση της 
ενιαίας εφαρμογής των απαγορεύσεων 
που καθορίζονται στην παράγραφο 1 
θεσπίζονται από την Επιτροπή, όπως και 
τα μέτρα που επιτρέπουν:

Διαγράφεται

α) τη σίτιση γουνοφόρων ζώων με 
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μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που 
προέρχεται από πτώματα ή μέρη 
πτωμάτων ζώων του ίδιου είδους, κατά 
παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο 
α)· και.
β) τη σίτιση εκτρεφόμενων ζώων με 
κτηνοτροφικό χόρτο από έδαφος στο 
οποίο έχουν διασπαρεί οργανικά 
λιπάσματα ή βελτιωτικά εδάφους, με την 
προϋπόθεση ότι η βόσκηση ή η κοπή 
πραγματοποιείται αφού έχει μεσολαβήσει 
περίοδος αναμονής η οποία εξασφαλίζει 
επαρκή έλεγχο των κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, 
κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 
στοιχείο γ).
Όσα μέτρα προορίζονται για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με τη σίτιση γουνοφόρων ζώων με μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, και τη χρήση εκτάσεων λιπασμένων με οργανικά 
λιπάσματα ή η σίτιση με χλόη από τέτοιες εκτάσεις είναι θεμελιώδους σημασίας στον παρόντα 
κανονισμό. Δεν θα πρέπει να ρυθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 των μέτρων 
εφαρμογής. Το άρθρο 18 παράγραφος 2 πρέπει επομένως να διαγραφεί και να προσαρμοστεί 
ανάλογα η παράγραφος 1.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εάν πρόκειται για υλικά της 
κατηγορίας 1 που αναφέρονται στο άρθρο 
11 στοιχείο γ) υποβάλλονται στη 
διαδικασία αποτοξινοποίησης, όπως 

Διαγράφεται
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ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2002/32/ΕΚ, και 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
21 στοιχείο γ), δ) και ε)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο έχει ως συνέπεια, υλικό της κατηγορίας 1 να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
πρώτη ύλη για ζωοτροφές. θα πρέπει και στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, μόνο 
συγκεκριμένα υλικά της κατηγορίας να είναι δυνατόν να μεταποιούνται σε ζωοτροφές.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 - σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μεταποιούνται σε εγκεκριμένη μονάδα, 
εκτός εάν πρόκειται για υλικά που έχουν 
αλλάξει λόγω αποσύνθεσης, μόλυνσης ή 
αλλοίωσης τόσο ώστε να παρουσιάζουν 
απαράδεκτο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 
ή την υγεία των ζώων, και 
χρησιμοποιούνται:

γ) μεταποιούνται σε εγκεκριμένη μονάδα 
και χρησιμοποιούνται:

Or. de

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με τον ορισμό, υλικό της κατηγορίας 3 μπορεί να μην «παρουσιάζει απαράδεκτο 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων». Για το λόγο αυτό, προκειμένου να 
υπάρξει σαφήνεια, με το άρθρο 12 στοιχείο θ) (νέο) υλικό σε κατάσταση αποσύνθεσης που 
ανήκε στην κατηγορία 3 κατατάσσεται στην κατηγορία 2.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 - στοιχείο γ - περίπτωση i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ως υλικά ζωοτροφών για εκτρεφόμενα i) ως υλικά ζωοτροφών για εκτρεφόμενα 
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ζώα ή για τη σίτιση εκτρεφόμενων ζώων, 
εκτός των γουνοφόρων ζώων, και 
διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με το 
άρθρο 24, εκτός εάν πρόκειται για υλικά 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 στοιχεία 
ιβ) και ιγ)·

ζώα, και διατίθενται στην αγορά σύμφωνα 
με το άρθρο 24, εκτός εάν πρόκειται για 
υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 
στοιχεία ιβ) και ιγ)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές, ποια ζώα εννοούνται με το «ή για τη σίτιση εκτρεφόμενων ζώων, εκτός των 
γουνοφόρων ζώων»· πρόκειται προφανώς για επανάληψη. Με τη διαγραφή του τμήματος αυτού 
καθίσταται σαφές ότι το υλικό της κατηγορίας 3 επιτρέπεται να χρησιμοποιείται τόσο ως πρώτη 
ύλη ζωοτροφών όσο και άμεσα για τη σίτιση γουνοφόρων ζώων. Πρβλ. επίσης άρθρο 23 Ιστ 
και άρθρο 24 Ι, άρθρο 41 Ια.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 - στοιχείο γ) - σημείο ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιι) προορίζονται για ζωοτροφές 
γουνοφόρων ζώων ή·

ιι) προορίζονται για ζωοτροφές 
γουνοφόρων ζώων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην τροπολογία στο άρθρο 21 στοιχείο λβ περίπτωση ιιια.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 - στοιχείο γ) - σημείο iiiα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iiiα) προορίζονται για ζωοτροφές ζώων 
συντροφιάς·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 22, στοιχείο ε).

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21, στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) διασπείρονται στο έδαφος χωρίς 
μεταποίηση,  γάλα, προϊόντα με βάση το 
γάλα και πρωτόγαλα,

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση ότι η διασπορά των υλικών αυτών στο έδαφος είναι δυνατή, ακόμη κι αν τα υλικά 
αυτά ανήκουν στην κατηγορία 3. Το άρθρο 20 στοιχείο στ) επιτρέπει ήδη τη διασπορά υλικών 
της κατηγορίας 2.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21, στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηβ) στην περίπτωση υπολειμμάτων 
τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 13 
στοιχείο ιγ), μετατροπή σε μονάδα 
βιοαερίου ή λιπασματοποίησης σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 
ή, έως τη θέσπιση τέτοιων κανόνων, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην ισχύουσα οδηγία προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τα 
υπολείμματα τροφίμων στις μονάδες βιοαερίου και λιπασματοποίησης. Η ισχύουσα νομοθεσία 
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θα πρέπει να διατηρηθεί έως τη θέσπιση αποτελεσματικότερης κοινοτικής νομοθεσίας.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 - σημείο ε - στοιχείο ιι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιι) για τη σίτιση ζώων συντροφιάς· Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα των κρατών μελών να επιτρέπουν τη σίτιση ζώων συντροφιάς με αμεταποίητο 
υλικό των κατηγοριών 2 και 3 αντίκειται στις βασικές αρχές της εναρμόνισης των διατάξεων 
για τα ζωικά υποπροϊόντα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπαρκή έλεγχο των ζωοτροφών 
για ζώα συντροφιάς. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμεταποίητο υλικό της κατηγορίας 2 σε 
ζώα συντροφιάς, και για το λόγο αυτό προστέθηκε το στοιχείο γ) περίπτωση ιι) στο άρθρο 21 
στοιχείο γ) περίπτωση iv.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εάν πρόκειται για υλικά της κατηγορίας 
3 που αναφέρονται στο άρθρο 13 στοιχείο 
στ) και άλλα ζωικά υποπροϊόντα τα οποία 
αφαιρέθηκαν στη διάρκεια χειρουργικής 
επέμβασης σε ζώντα ζώα, εφόσον η 
αρμόδια αρχή έχει δώσει έγκριση, να 
διατίθενται επί τόπου στο αγρόκτημα.

στ) εάν πρόκειται για υλικά της κατηγορίας 
3 που αναφέρονται στο άρθρο 13 στοιχείο 
στ) και άλλα ζωικά υποπροϊόντα τα οποία 
αφαιρέθηκαν στη διάρκεια χειρουργικής 
επέμβασης σε ζώντα ζώα, να διατίθενται 
επί τόπου στο αγρόκτημα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο, να πρέπει ο κτηνίατρος μετά από κάθε χειρουργική επέμβαση να ρωτάει τις 
αρμόδιες αρχές, τι να κάνει τα υπολείμματα της εγχείρισης.
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Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 - παράγραφος 1 - στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη διασπορά στο έδαφος ορισμένων 
ζωικών υποπροϊόντων, οργανικών 
λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους·

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης αιτιολόγηση των τροπολογιών στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο 
άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το επίπεδο κινδύνου για δημόσια υγεία 
και την υγεία των ζώων σε σχέση με 
ορισμένα υλικά τα οποία κρίνονται ως 
απαράδεκτα όπως αναφέρεται στο άρθρο 
21 στοιχείο γ).

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την κατάταξη του υλικού στην κατηγορία 2 δεν χρειάζεται πλέον η εκπόνηση μέτρων 
εφαρμογής. 
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 - παράγραφος 1 - στοιχείο ζα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) την αποθήκευση, την αποκομιδή, τη
συλλογή, και τη μεταφορά υπολειμμάτων 
τροφίμων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ισχύουν ίσοι οικονομικοί όροι στην ΕΕ, θα πρέπει να ισχύουν ενιαίες διατάξεις 
και για την αποθήκευση, την αποκομιδή, τη συλλογή, και τη μεταφορά υπολειμμάτων τροφίμων.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους όρους σχετικά με την εξασφάλιση 
της ιχνηλασιμότητας και την αποτροπή της 
αλληλομόλυνσης που ισχύουν για τα υλικά 
που είναι κατάλληλα για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο και προορίζονται για σίτιση 
των ζώων ή για να χρησιμοποιηθούν ως 
υλικό ζωοτροφών.

β) τους όρους σχετικά με την εξασφάλιση 
της ιχνηλασιμότητας και την αποτροπή της 
αλληλομόλυνσης που ισχύουν για τα 
εγκεκριμένα υλικά που προορίζονται για 
σίτιση των ζώων ή για να 
χρησιμοποιηθούν ως υλικό ζωοτροφών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο» δεν επαρκεί για να καλυφθούν όλα τα 
υλικά που μεταποιούνται σε πρώτες ύλες ζωοτροφών.
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Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1 - σημείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους όρους 
για την αποστείρωση υπό πίεση ή υπό 
άλλους όρους για την αποτροπή των 
κινδύνων που παρουσιάζονται για τη 
δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος 2 
και τυχόν μέτρων τα οποία έχουν 
καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2·

β) έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους όρους 
(αποστείρωση υπό πίεση ή υπό άλλους 
όρους) για την αποτροπή των κινδύνων 
που παρουσιάζονται για τη δημόσια υγεία 
και την υγεία των ζώων, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του τμήματος 2 του παρόντος 
κεφαλαίου και τυχόν μέτρων τα οποία 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 2·

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρέχει αποσαφήνιση. Εκτός από την αποστείρωση υπό πίεση μπορούν να ληφθούν επίσης 
άλλα μέτρα, για παράδειγμα η παστερίωση που αναφέρεται και στην ισχύουσα οδηγία.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχουν αναμιχθεί με συστατικό το οποίο 
κάνει αδύνατη τη χρήση του μείγματος 
ως ζωοτροφής στη συνέχεια, εάν 
πρόκειται για οργανικά λιπάσματα και 
βελτιωτικά εδάφους που προέρχονται από 
πρωτεϊνούχο υλικό· και

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 25 έχει ως στόχο να αποτρέψει την αθέμιτη χρήση λιπασμάτων από ζωική πρωτεΐνη 
για την παραγωγή ζωοτροφών και εξυπηρετεί στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 999/2001. 
Πρόκειται για μια πρόσθετη υποχρέωση, πέρα από εκείνη της οδηγίας (ΕΚ) 181/2006. Εδώ έχει 
ήδη εφαρμογή και το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Δεν είναι ρεαλιστικό να θεσπιστεί 
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γενική υποχρέωση επισήμανσης. Μεταξύ αυτών: Λιπάσματα από κέρατα, παράγωγα αίματος. 
Τα λιπάσματα και τα κατάλοιπα της λιπασματοποίησης δεν ενέχουν κίνδυνο πρόσληψης από 
εκτρεφόμενα ζώα.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 - παράγραφος 2 - υποπαράγραφος 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα συστατικά στοιχεία που 
αναμειγνύονται με τα οργανικά 
λιπάσματα ή τα βελτιωτικά εδάφους·

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τον καθορισμό των προθεσμιών στην τροπολογία στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
περιττεύει η ανάμιξη άλλων υλικών στα βελτιωτικά εδάφους ζωικής προέλευσης. Βλέπε επίσης 
αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο γ).

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 - παράγραφος 2 - υποπαράγραφος 1 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους συμπληρωματικούς όρους, όπως 
τις ουσίες ή τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για την επισήμανση και 
τις ελάχιστες αναλογίες που σημειώνονται 
κατά την παρασκευή του μείγματος, ώστε 
να αποκλειστεί η χρήση αυτών των 
οργανικών λιπασμάτων ή βελτιωτικών 
εδάφους ως υλικού ζωοτροφών.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τον καθορισμό των προθεσμιών στην τροπολογία στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
περιττεύει η ανάμιξη άλλων υλικών στα βελτιωτικά εδάφους ζωικής προέλευσης. Βλέπε επίσης 
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αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο γ).

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά 
παρέκκλιση των τμημάτων 1 και 2, να 
εγκρίνει τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων 
και παράγωγων προϊόντων τους για 
επιδείξεις και για διαγνωστικούς, 
εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς 
υπό όρους οι οποίοι εξασφαλίζουν τον 
έλεγχο των κινδύνων για τη δημόσια υγεία 
και την υγεία των ζώων.

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά 
παρέκκλιση των τμημάτων 1 και 2 του 
παρόντος κεφαλαίου, να εγκρίνει τη 
χρήση ζωικών υποπροϊόντων και 
παράγωγων προϊόντων τους για επιδείξεις 
και για διαγνωστικούς, εκπαιδευτικούς ή 
ερευνητικούς σκοπούς υπό όρους οι οποίοι 
εξασφαλίζουν τον έλεγχο των κινδύνων για 
τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση, διαφορετικά η αναφορά θα ήταν ασαφής.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά 
παρέκκλιση από τα τμήματα 1 και 2, να 
εγκρίνει υπό όρους οι οποίοι εγγυώνται τον 
έλεγχο των κινδύνων για τη δημόσια υγεία 
και την υγεία των ζώων, τη συλλογή και τη 
χρήση:

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά 
παρέκκλιση από τα τμήματα 1 και 2 του 
παρόντος κεφαλαίου, να εγκρίνει υπό 
όρους οι οποίοι εγγυώνται τον έλεγχο των 
κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την 
υγεία των ζώων, τη συλλογή και τη χρήση:

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση, διαφορετικά η αναφορά θα ήταν ασαφής.
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Τροπολογία 69

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 
του παρόντος κεφαλαίου 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).

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση, διαφορετικά η αναφορά θα ήταν ασαφής.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά 
παρέκκλιση των τμημάτων 1 και 2, να 
εγκρίνει τη διάθεση:

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά 
παρέκκλιση των τμημάτων 1 και 2 του 
παρόντος κεφαλαίου, να εγκρίνει τη 
διάθεση:

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση, διαφορετικά η αναφορά θα ήταν ασαφής.
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.  Τα ενδιαφερόμενα μέρη αποστέλλουν 
την αίτησή τους στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύουν να 
χρησιμοποιήσουν την εναλλακτική μέθοδο.

2. Τα ενδιαφερόμενα μέρη αποστέλλουν 
την αίτησή τους στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύουν να 
χρησιμοποιήσουν την εναλλακτική μέθοδο.
Μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση, οι 
αιτήσεις αντιμετωπίζονται ως 
εμπιστευτικές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν οικονομικό συμφέρον για την κατάθεση αιτήσεων και για το 
λόγο αυτό οι ανταγωνιστές δεν πρέπει να μπορούν να δουν τις αιτήσεις τους.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή αξιολογεί, εντός 
χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την 
παραλαβή της πλήρους αίτησης, εάν η 
αίτηση είναι σύμφωνη με την 
τυποποιημένη μορφή των αιτήσεων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 10. 

3. Η αρμόδια αρχή αξιολογεί, εντός 
χρονικού διαστήματος ενός μήνα μηνών 
από την παραλαβή της πλήρους αίτησης, 
εάν η αίτηση είναι σύμφωνη με την 
τυποποιημένη μορφή των αιτήσεων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 10.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένας μήνας πρέπει να αρκεί για να διαπιστωθεί αν μια αίτηση είναι σύμφωνη προς το 
προκαθορισμένο πρότυπο. Οποιαδήποτε άλλη προθεσμία θα προκαλούσε περιττή καθυστέρηση 
στην επιχείρηση.
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Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, 
εάν η Αρχή ζητήσει συμπληρωματικές 
πληροφορίες από τους αιτούντες, η 
προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 
είναι δυνατόν να παραταθεί.

6. Σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, 
εάν η Αρχή ζητήσει συμπληρωματικές 
πληροφορίες από τους αιτούντες, η 
προθεσμία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5 είναι δυνατόν να παραταθεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μεταφραστικό λάθος.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί, ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, επίσημους 
ελέγχους και επιθεωρήσεις σε 
εγκεκριμένες ή καταχωρισμένες σε μητρώο 
μονάδες και εγκαταστάσεις και σε χώρους 
για τους οποίους έχουν παρασχεθεί 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 40 
παράγραφος 3.

1. Η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί, ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, επίσημους 
ελέγχους και επιθεωρήσεις σε 
εγκεκριμένες ή καταχωρισμένες σε μητρώο 
μονάδες και εγκαταστάσεις, αποστολές σε 
άλλα κράτη μέλη, εισαγωγές, 
διαμετακομίσεις και εξαγωγές, και σε 
χώρους για τους οποίους έχουν παρασχεθεί 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 40 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συμπλήρωση «αποστολές σε άλλα κράτη μέλη, εισαγωγές, διαμετακομίσεις και εξαγωγές» 
είναι αναγκαία, διότι για τον ολοκληρωμένο έλεγχο κινδύνου δεν αρκούν οι έλεγχοι μονάδων 
και εγκαταστάσεων, αλλά χρειάζονται επίσης έλεγχοι στις μεταφορές (πρβλ. π.χ. άρθρο 50 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006).
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Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - περίπτωση ιι - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- για λόγους που αφορούν την υποδομή
της μονάδας

- για λόγους που αφορούν την οργάνωση
της μονάδας ή της εγκατάστασης,

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος υποδομή είναι υπερβολικά ευρύς· οι υπεύθυνοι επιχείρησης δεν μπορούν να έχουν την 
ευθύνη της υποδομής της μονάδας ή της εγκατάστασής τους.

Τροπολογία 76

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Επιβάλλει συγκεκριμένες απαιτήσεις 
σε μονάδες και εγκαταστάσεις, για την 
άρση ατελειών που έχουν παρατηρηθεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων πρέπει να γνωρίζουν ποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις πρέπει να 
ικανοποιήσουν. Τούτο εξυπηρετεί στην ασφάλεια του σχεδιασμού.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33, παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 
1 έως 4, τα ζωικά υποπροϊόντα ή τα 
παράγωγα προϊόντα τους που αναφέρονται 

5. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 
1 έως 4, τα ζωικά υποπροϊόντα ή τα 
παράγωγα προϊόντα τους που αναφέρονται 
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στις εν λόγω παραγράφους και τα οποία 
έχουν αναμειχθεί ή μολυνθεί από τα
απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως 
επικίνδυνα στην απόφαση 2000/532/ΕΚ
αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη μόνο 
βάσει των απαιτήσεων του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1013/2006.

στις εν λόγω παραγράφους και τα οποία 
έχουν αναμειχθεί με ή μολυνθεί από 
απόβλητα αποστέλλονται σε άλλα κράτη 
μέλη μόνο βάσει των απαιτήσεων του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1013/2006.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαλοιφή της φράσης «που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα στην απόφαση 2000/532/ΕΚ» 
είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί η δυνατότητα ανάμιξης και εξαγωγής  ζωικών 
υποπροϊόντων που υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (π.χ. οικιακά απορρίμματα). Βλ. επίσης: άρθρο 35 
παράγραφος 2 στοιχείο β) και άρθρο 37 παράγραφος 5 στοιχείο β).

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) των ζωικών υποπροϊόντων ή των 
παράγωγων προϊόντων τους τα οποία 
έχουν αναμειχθεί ή μολυνθεί από τα
απόβλητα που αναφέρονται στην 
απόφαση 2000/532/ΕΚ, 
πραγματοποιούνται μόνο βάσει των 
απαιτήσεων του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1013/2006·

β) των ζωικών υποπροϊόντων ή των 
παράγωγων προϊόντων τους τα οποία 
έχουν αναμειχθεί με ή μολυνθεί από 
απόβλητα, πραγματοποιούνται μόνο βάσει 
των απαιτήσεων του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1013/2006·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαλοιφή της φράσης «που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα στην απόφαση 2000/532/ΕΚ» 
είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί η δυνατότητα ανάμιξης και εξαγωγής  ζωικών 
υποπροϊόντων που υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (π.χ. οικιακά απορρίμματα). Βλ. επίσης: Άρθρο 33 
παράγραφος 5 και άρθρο 37 παράγραφος 5 στοιχείο β)
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Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 5 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) των ζωικών υποπροϊόντων ή των 
παράγωγων προϊόντων τους τα οποία 
έχουν αναμειχθεί ή μολυνθεί από τα
απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως 
επικίνδυνα στην απόφαση 2000/532/ΕΚ
πραγματοποιείται μόνο βάσει των 
απαιτήσεων του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1013/2006.

β) των ζωικών υποπροϊόντων ή των 
παράγωγων προϊόντων τους τα οποία 
έχουν αναμειχθεί με ή μολυνθεί από 
απόβλητα, πραγματοποιούνται μόνο βάσει 
των απαιτήσεων του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1013/2006·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαλοιφή της φράσης «που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα στην απόφαση 2000/532/ΕΚ» 
είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί η δυνατότητα ανάμιξης και εξαγωγής  ζωικών 
υποπροϊόντων που υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (π.χ. οικιακά απορρίμματα). Βλ. επίσης: Άρθρο 33
παράγραφος 5 και άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41 Διαγράφεται
Διάθεση στην αγορά άλλων παράγωγων 

προϊόντων εκτός της αλυσίδας 
ζωοτροφών

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να 
διαθέτουν στην αγορά παράγωγα 
προϊόντα άλλα από εκείνα τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, 
υπό την προϋπόθεση ότι:
α) τα εν λόγω προϊόντα:
i) δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
ως υλικό ζωοτροφών για τη σίτιση 
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εκτρεφόμενων ζώων ή για διασπορά στο 
έδαφος από το οποίο θα λάβουν την 
τροφή τους αυτά τα ζώα, ή
ιι) προορίζονται για ζωοτροφές 
γουνοφόρων ζώων και·
β) εξασφαλίζουν τον έλεγχο των κινδύνων 
για τη δημόσια υγεία και την υγεία των 
ζώων:
i) με ασφαλή προμήθεια, σύμφωνα με το 
άρθρο 42·
ιι) με ασφαλή επεξεργασία σύμφωνα με το 
άρθρο 43, εφόσον η ασφαλής προμήθεια 
δεν προσφέρει επαρκή έλεγχο, ή
iii) επαληθεύοντας ότι τα προϊόντα 
χρησιμοποιούνται μόνο για ασφαλείς 
τελικές χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 44, 
εάν με την ασφαλή επεξεργασία δεν 
εξασφαλίζεται επαρκής έλεγχος.
2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν 
επίσης να διαθέτουν στην αγορά τα 
παράγωγα προϊόντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 χωρίς περιορισμούς, 
εφόσον η Επιτροπή προσδιορίσει ένα 
τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, 
σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 
στοιχείο α), μετά το οποίο τα εν λόγω 
προϊόντα δεν παρουσιάζουν πλέον 
κανέναν ουσιαστικό κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων, στο βαθμό που δεν υπάρχει 
κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Το τελικό σημείο αποτελεί βασική έννοια 
του αναθεωρημένου νέου κανονισμού και οριοθετεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, που 
ορίζεται στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου 1. Το τελικό προϊόν θα έπρεπε για το λόγο αυτό να 
περιγράφεται ήδη στο μέρος αυτό και όχι στο άρθρο 41. Βλ. επίσης την τροπολογία με την οποία 
προστίθεται το άρθρο 5 (νέο).
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Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 51 Διαγράφεται
Μεταβατικά μέτρα

Οι μονάδες, οι εγκαταστάσεις και οι 
χρήστες που είχαν εγκριθεί ή 
καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1774/2002 πριν από την 
[ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] θεωρούνται ως εγκεκριμένες 
ή καταχωρισμένες, ανάλογα με την 
περίπτωση, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μεταφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος4, για καλύτερη κατανόηση του κειμένου. Η έγκριση 
χρηστών δεν είναι δυνατή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002, διότι ο όρος αυτός δεν 
υπάρχει εκεί.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικές απαιτήσεις υγιεινής κατά το 
χειρισμό και την επεξεργασία ζωικών 

υποπροϊόντων
Ενότητα 1

Ειδικοί όροι για την επεξεργασία υλικών 
της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 σε 

μονάδες ενδιάμεσης επεξεργασίας
Κεφάλαιο I

Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής για υλικό της 
κατηγορίας 3 σε μονάδες ενδιάμεσης 
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επεξεργασίας
1. Η μονάδα δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται για δραστηριότητες 
άλλες από την εισαγωγή, τη συλλογή, την 
ταξινόμηση, τον κατακερματισμό, την 
ψύξη, την κατάψυξη σε κύβους, τη 
χρονικά περιορισμένη αποθήκευση και 
την αποστολή υλικού της κατηγορίας 3.
2. Η ταξινόμηση υλικού της κατηγορίας 3 
πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά τρόπο που 
να αποκλείει κάθε κίνδυνο διάδοσης 
νόσων των ζώων.
3. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα 
συλλογής και αποθήκευσης, πρέπει ο 
χειρισμός και η αποθήκευση του υλικού 
της κατηγορίας 3 να γίνονται ξεχωριστά 
από το χειρισμό και την αποθήκευση των 
υλικών άλλων κατηγοριών, προκειμένου 
να προλαμβάνεται η εξάπλωση 
παθογόνων παραγόντων.
4. Το υλικό της κατηγορίας 3 πρέπει να 
αποθηκεύεται σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανόνες και, αν χρειαστεί, να 
ψύχεται έως την περαιτέρω αποστολή 
του.

Κεφάλαιο II
Απαιτήσεις υγιεινής για υλικό των 

κατηγοριών 1 και 2 σε μονάδες 
ενδιάμεσης επεξεργασίας

1. Η μονάδα δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται για δραστηριότητες 
άλλες από την εισαγωγή, τη συλλογή, το 
χειρισμό, τη χρονικά περιορισμένη 
αποθήκευση και την αποστολή υλικών 
των κατηγοριών 1 και 2.
2. Η ταξινόμηση υλικού των κατηγοριών 
1 και 2 πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά 
τρόπο που να αποκλείει κάθε κίνδυνο 
διάδοσης νόσων των ζώων.
3. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα 
συλλογής και αποθήκευσης, πρέπει ο 
χειρισμός και η αποθήκευση του υλικού 
των κατηγοριών 1 και 2 να γίνονται 
ξεχωριστά από το χειρισμό και την 
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αποθήκευση των υλικών της κατηγορίας 
3, προκειμένου να προλαμβάνεται η 
εξάπλωση παθογόνων παραγόντων.
4. Το υλικό των κατηγοριών 1 και 2 
πρέπει να αποθηκεύεται σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανόνες, στις ενδεδειγμένες 
συνθήκες θερμοκρασίας, έως την 
περαιτέρω αποστολή του.
5. Η επεξεργασία των λυμάτων πρέπει, 
εφόσον τούτο είναι πρακτικά 
εφαρμόσιμο, να γίνεται κατά τρόπο που 
να αποκλείει τους παθογόνους 
παράγοντες.

Τμήμα ΙΙ
Απαιτήσεις υγιεινής για την επεξεργασία 

ζωικών υποπροϊόντων σε μονάδες 
επεξεργασίας
Κεφάλαιο I

Κοινές απαιτήσεις υγιεινής για όλα τα 
μέτρα

1. Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία το 
ταχύτερο δυνατόν. Μέχρι να υποβληθούν 
σε επεξεργασία πρέπει να αποθηκεύονται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.
2. Οι περιέκτες, τα δοχεία, και τα 
οχήματα μεταφοράς ανεπεξέργαστου 
υλικού πρέπει να καθαρίζονται σε 
καθορισμένο χώρο. Ο χώρος αυτός 
πρέπει να είναι κατασκευασμένος και 
διαμορφωμένος κατά τρόπο που να 
αποκλείει τον κίνδυνο μεταφοράς 
παθογόνων παραγόντων στα 
μεταποιημένα προϊόντα.
3. Τα πρόσωπα που εργάζονται στον 
ακάθαρτο τομέα δεν πρέπει να πηγαίνουν 
στον καθαρό χωρίς να έχουν αλλάξει ή 
απολυμάνει προηγουμένως το ρουχισμό 
και την υπόδησή τους. Δεν επιτρέπεται η 
μεταφορά εξοπλισμού και συσκευών από 
το ακάθαρτο στον καθαρό τομέα, αν δεν 
προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση. 
Πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία σχετικά 
με τις μετακινήσεις προσώπων, για τον 
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έλεγχο των μετακινήσεων αυτών και τον 
καθορισμό της ορθής χρήσης των 
λουτρών καθαρισμού ποδιών και τροχών.
4. Η επεξεργασία των λυμάτων από τον 
ακάθαρτο τομέα πρέπει, εφόσον τούτο 
είναι πρακτικά εφαρμόσιμο, να γίνεται 
κατά τρόπο που να αποκλείει τους 
παθογόνους παράγοντες.
5. Πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά 
προληπτικά μέτρα κατά των πτηνών, των 
τρωκτικών, των εντόμων και άλλων 
παρασίτων. Προς τούτο, πρέπει να 
χρησιμοποιείται τεκμηριωμένο 
πρόγραμμα καταπολέμησης των 
παρασίτων·
6. Πρέπει σε όλα τα τμήματα της 
μονάδας να καθορίζονται και να 
τεκμηριώνονται διαδικασίες καθαρισμού. 
Πρέπει να διατίθενται κατάλληλος 
εξοπλισμός και είδη καθαρισμού. 
7. Στους ελέγχους υγιεινής πρέπει να 
περιλαμβάνονται τακτικοί έλεγχοι 
περιβάλλοντος και εξοπλισμού. Τα 
χρονοδιαγράμματα και τα αποτελέσματα 
των ελέγχων υγιεινής πρέπει να 
τεκμηριώνονται και διατηρούνται 
τουλάχιστον επί μία διετία.
8. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός 
πρέπει να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση, και τα όργανα μέτρησης 
πρέπει να ρυθμίζονται τακτικά.
9. Ο χειρισμός και η αποθήκευση των 
παράγωγων προϊόντων στη μονάδα 
επεξεργασίας πρέπει να γίνονται κατά 
τρόπο που να αποκλείει τη μετάδοση 
παθογόνων παραγόντων.
10. Τα δείγματα παράγωγων προϊόντων 
που προορίζονται για μονάδες παραγωγής 
βιοαερίου ή λιπασμάτων ή για απόθεση, 
τα οποία έχουν ληφθεί αμέσως μετά από 
θερμική κατεργασία, δεν πρέπει να 
περιέχουν ανθεκτικά στη θερμότητα 
σπόρια παθογόνων βακτηριδίων (Δεν 
πρέπει να υπάρχει Clostridium 
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perfringens σε 1 γρ. του προϊόντος).
Κεφάλαιο II

Ειδικές απαιτήσεις για την επεξεργασία 
υλικών της κατηγορίας 3

1. Τα καθοριστικά στοιχεία όσον αφορά 
την έκταση της εφαρμογής θερμικής 
κατεργασίας στην επεξεργασία ορίζονται 
στα μέτρα εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού για κάθε μέθοδο 
επεξεργασίας. Πρέπει να περιλαμβάνουν 
τα ακόλουθα:
α) το μέγεθος των σωματιδίων της 
πρώτης ύλης·
β) τη θερμοκρασία της θερμικής 
κατεργασίας·
γ) την πίεση στην οποία υποβάλλεται η 
πρώτη ύλη και
δ) τη διάρκεια της θερμικής κατεργασίας 
ή της πρόωσης σε συνεχή συστήματα. 
Για κάθε καθοριστικό στοιχείο πρέπει να 
ορίζονται ελάχιστα πρότυπα 
επεξεργασίας.
2. Πρέπει να τηρούνται μητρώα 
τουλάχιστον για δύο χρόνια, τα οποία να 
αποδεικνύουν την τήρηση των ελάχιστων 
προτύπων επεξεργασίας για κάθε 
καθοριστικό στοιχείο.
3. Η επεξεργασία παρακολουθείται 
διαρκώς με ακριβή και ρυθμισμένα 
όργανα μέτρησης/καταγραφής. Πρέπει να 
τηρούνται μητρώα των δεδομένων της 
ρύθμισης των οργάνων.
4. Πριν από την επεξεργασία, τα 
υποπροϊόντα πρέπει να ελέγχονται για την 
παρουσία ξένων σωμάτων. Όταν 
βρίσκονται ξένα σώματα, πρέπει να 
αφαιρούνται αμέσως.
5. Υλικό το οποίο δεν έχει υποβληθεί 
πλήρως στην καθορισμένη θερμική 
κατεργασία πρέπει να υποβληθεί εκ νέου 
στη θερμική κατεργασία ή να συλλεχθεί 
και να υποβληθεί εκ νέου σε επεξεργασία, 
ή να διατεθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
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κανονισμό.
Κεφάλαιο III

Πρότυπα επεξεργασίας υλικών των 
κατηγοριών 1 και 2

Στις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες αρχές 
δεν απαιτούν την εφαρμογή της μεθόδου 
επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος α στοιχείο ιι, ή το άρθρο 20 
παράγραφος α στοιχείο ιι) του παρόντος 
κανονισμού, το υλικό των κατηγοριών 1 ή 
2 που προορίζεται για αποτέφρωση ή 
συναποτέφρωση υποβάλλεται σε 
επεξεργασία σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ 
του παρόντος παραρτήματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι γενικές απαιτήσεις υγιεινής δεν θα πρέπει να αποτελούν μέρος των μέτρων εφαρμογής που 
καθορίζονται στη διαδικασία επιτροπολογίας, δεδομένου μάλιστα ότι είναι τόσο θεμελιώδους 
σημασίας πρέπει να αναφέρονται στο βασικό κείμενο. Βλ. επίσης άρθρο 9 στοιχείο δ) σημείο i).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι πολυάριθμες κρίσεις κατά το διάστημα από το 1997 έως το 2002 (ΣΕΒ, ιλύς καθαρισμού, 
διοξίνη, σάπια κρέατα) επέβαλαν τη θέσπιση ευρωπαϊκών ρυθμίσεων σε πολλούς τομείς της 
παραγωγής τροφίμων. Στο στόχαστρο της δημόσιας κριτικής βρέθηκαν κυρίως τα προϊόντα 
που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ειδικότερα κατέστη 
αναγκαίο να ληφθεί υπόψη σε όλους τους τομείς της παραγωγής ειδών διατροφής η έννοια 
«από τον καταναλωτή στον παραγωγό». Σε καταστάσεις κρίσης πρέπει να είναι δυνατή η 
διασφάλιση ανιχνευσιμότητας των προϊόντων, προκειμένου να διαπιστώνονται όσο το 
δυνατόν ταχύτερα τα αίτια των επιζωοτιών ή άλλων επιβλαβών για την υγεία συμβάντων. Για 
το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, 
που βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2003. Ο κανονισμός αυτός αφορούσε τον 
καθορισμό των υγειονομικών κανόνων για τα ζωικά προϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο Κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την έναρξη ισχύος 
του κανονισμού, από τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν και τα στοιχεία που 
υπέβαλαν τα κράτη μέλη προέκυψαν τα ακόλουθα: Δεν διασφαλίζεται πάντα η αναγκαία 
ανιχνευσιμότητα. Πρέπει να αποσαφηνιστεί το συνδυασμένο αποτέλεσμα των κανονισμών 
που βρίσκονται σε ισχύ με τις υπόλοιπες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για 
παράδειγμα με τους υγειονομικούς κανόνες. Παραμένει δύσκολη η οριοθέτηση των 
υποπροϊόντων και των παράγωγων προϊόντων της σφαγής. Για την αποσαφήνιση των 
θεμάτων αυτών και την επίλυση των περαιτέρω προβλημάτων, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση 
τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002. 

Χρειαζόταν ιδιαίτερα να αποσαφηνιστεί, σε ποιο σημείο λήγει η διάρκεια ζωής του τελικού 
προϊόντος. Ήταν επίσης αναγκαίο να αρθεί η νομική αβεβαιότητα όσον αφορά το πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα από κυνήγι. 

Ο νέος κανονισμός εξυπηρετεί στη βελτίωση της συνδυασμένης δράσης με τους άλλους 
κανονισμούς. Ο νέος κανονισμός λύνει στην ουσία πολλά προβλήματα των προηγούμενων 
κανονισμών. Πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη, ότι στους ορισμούς ορίζονται νέοι όροι που 
δεν υπάρχουν στους άλλους κανονισμούς. Τούτο έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμητή 
συνέπεια. Οι χρήστες πρέπει επομένως εδώ να εξοικειωθούν με νέες έννοιες και τούτο δεν θα 
πρέπει να διατηρηθεί. Οι λύσεις μπορεί να συνίστανται σε τελείως διαφορετικές ρυθμίσεις. 
Είτε οι ορισμοί αυτοί τεκμηριώνονται στους συγκεκριμένους κανονισμούς είτε γίνεται 
παραπομπή σε ισχύουσες ρυθμίσεις, για παράδειγμα σε εκείνες των κανονισμών περί 
υγιεινής. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ρύθμιση θα πρέπει 
να είναι ως επί το πλείστον οριζόντια. Πάντως τούτο δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα, 
στα άρθρα να περιλαμβάνονται μόνο γενικές διατάξεις, και οι ουσιαστικές ρυθμίσεις που 
αφορούν τους χρήστες να ρυθμίζονται με εκτελεστικούς κανονισμούς. Για το λόγο αυτό, το 
Κοινοβούλιο προτείνει, τα διάφορα μέτρα εφαρμογής να περιλαμβάνονται σε παραρτήματα 
του κανονισμού. Τούτο δεν πρέπει αφορά και τις τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες θα πρέπει 
να εξακολουθήσουν να ρυθμίζονται με εκτελεστικούς κανονισμούς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει εδώ και χρόνια έμφαση στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας 
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και τη θέσπιση εύχρηστων ρυθμίσεων, που δεν μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίζουν την 
παρούσα οδηγία. Για τούτο, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να αναδιαρθρωθεί, ώστε να 
γίνει εποπτικότερη και οι διατάξεις της να εντοπίζονται πιο εύκολα. 

Πέρα από τις έως τώρα ρυθμίσεις, πρέπει στο πλαίσιο της παραγωγής τροφίμων να 
εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η αρχή της ευθύνης των επιχειρηματιών.

Θα πρέπει επίσης να καθοριστεί, κατά πόσο τα απόβλητα τροφίμων, που αποτελούν 
σημαντικές πηγές πρωτεϊνών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφή ή αν κάτι τέτοιο 
είναι αδύνατο για υγειονομικούς λόγους.
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