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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οη ιφγνη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο 

νδεγίαο 2001/18/ΕΚ κε ηελ νδεγία (ΕΕ) 

2015/412 φζνλ αθνξά ηνπο ΓΤΟ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα θαιιηέξγεηα, είλαη 

ζεκαληηθνί θαη γηα άιινπο ΓΤΟ θαη 

γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη 

δσνηξνθέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ 

θαλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 1829/2003. 

Πξάγκαηη, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ςεθνθνξίαο ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ή ζην 

Σπκβνχιην γηα ηελ εθηειεζηηθή απφθαζε 

γηα ηελ έγθξηζε πξντφλησλ πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΕΚ) 

αξηζ. 1829/2003, ηα νπνία δελ 

πξννξίδνληαη γηα θαιιηέξγεηα, είλαη πάληα 

«δελ δηαηππψλεηαη γλψκε» (δελ 

ζπγθεληξψζεθε εηδηθή πιεηνςεθία νχηε 

ππέξ νχηε θαηά ηεο έγθξηζεο), ελψ 

ππάξρνπλ θαη θξάηε κέιε ζηα νπνία ε 

ρξήζε ησλ πξντφλησλ απηψλ 

απαγνξεχεηαη. Λακβάλνληαο ππφςε ηα 

αλσηέξσ, είλαη ζθφπηκν λα ηξνπνπνηεζεί ν 

θαλνληζκφο (ΕΚ) αξηζ. 1829/2003 ψζηε λα 

δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε κέιε λα 

πεξηνξίδνπλ ή λα απαγνξεχνπλ ηε ρξήζε 

ησλ ΓΤΟ θαη ησλ γελεηηθψο 

ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ θαη 

δσνηξνθψλ, ζην ζχλνιν ή ζε ηκήκα ηεο 

επηθξάηεηάο ηνπο, βάζεη επηηαθηηθψλ ιφγσλ 

πνπ ζπκθσλνχλ κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο 

θαη δελ ζπλδένληαη κε θηλδχλνπο γηα ηελ 

(7) Οη ιφγνη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο 

νδεγίαο 2001/18/ΕΚ κε ηελ νδεγία (ΕΕ) 

2015/412 φζνλ αθνξά ηνπο ΓΤΟ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα θαιιηέξγεηα, είλαη 

ζεκαληηθνί θαη γηα άιινπο ΓΤΟ θαη 

γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη 

δσνηξνθέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ 

θαλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 1829/2003. 

Πξάγκαηη, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ςεθνθνξίαο ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ή ζην 

Σπκβνχιην γηα ηελ εθηειεζηηθή απφθαζε 

γηα ηελ έγθξηζε πξντφλησλ πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΕΚ) 

αξηζ. 1829/2003, ηα νπνία δελ 

πξννξίδνληαη γηα θαιιηέξγεηα, είλαη πάληα 

«δελ δηαηππψλεηαη γλψκε» (δελ 

ζπγθεληξψζεθε εηδηθή πιεηνςεθία νχηε 

ππέξ νχηε θαηά ηεο έγθξηζεο), ελψ 

ππάξρνπλ θαη θξάηε κέιε ζηα νπνία ε 

ρξήζε ησλ πξντφλησλ απηψλ 

απαγνξεχεηαη. Λακβάλνληαο ππφςε ηα 

αλσηέξσ, είλαη ζθφπηκν λα ηξνπνπνηεζεί ν 

θαλνληζκφο (ΕΚ) αξηζ. 1829/2003 ψζηε λα 

δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε κέιε λα 

πεξηνξίδνπλ ή λα απαγνξεχνπλ ηε δηάζεζε 

ζηελ αγνξά ησλ ΓΤΟ θαη ησλ γελεηηθψο 

ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ θαη 

δσνηξνθψλ, ζην ζχλνιν ή ζε ηκήκα ηεο 

επηθξάηεηάο ηνπο, βάζεη ιφγσλ πνπ 

ζπκθσλνχλ κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο. Η 

δπλαηφηεηα απηή δελ ζα πξέπεη λα ηζρχεη 
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πγεία ηνπ αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ, ή γηα ην 

πεξηβάιινλ, επεηδή νη θίλδπλνη απηνί έρνπλ 

ήδε αμηνινγεζεί ζε επίπεδν Έλσζεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΕΚ) 

αξηζ. 1829/2003. Η δπλαηφηεηα απηή δελ 

ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπο ΓΤΟ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα θαιιηέξγεηα θαη 

θαιχπηνληαη ήδε απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ έγηλαλ ζηελ νδεγία 2001/18/ΕΚ κε ηελ 

νδεγία (ΕΕ) 2015/412. 

γηα ηνπο ΓΤΟ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

θαιιηέξγεηα θαη θαιχπηνληαη ήδε απφ ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ νδεγία 

2001/18/ΕΚ κε ηελ νδεγία (ΕΕ) 2015/412. 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Σηα θξάηε κέιε πξέπεη ζπλεπψο λα 

επηηξέπεηαη λα εγθξίλνπλ κέηξα πνπ 

πεξηνξίδνπλ ή απαγνξεχνπλ ηε ρξήζε, ζην 

ζχλνιν ή ζε κέξνο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο, 

ΓΤΟ ή γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ 

ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ, ή νκάδαο ΓΤΟ 

ή γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ θαη 

δσνηξνθψλ, αθνχ έρνπλ ιάβεη έγθξηζε, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα κέηξα απηά είλαη 

αηηηνινγεκέλα, κε βάζε επηηαθηηθνχο 

ιφγνπο ζχκθσλνπο κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο αξρέο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ κεηαμχ εζληθψλ θαη κε 

εζληθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη κε ην 

άξζξν 34, ην άξζξν 36 θαη ην άξζξν 216 

παξάγξαθνο 2 ηεο ΣΛΕΕ. 

(8) Σηα θξάηε κέιε πξέπεη ζπλεπψο λα 

επηηξέπεηαη λα εγθξίλνπλ κέηξα πνπ 

πεξηνξίδνπλ ή απαγνξεχνπλ ηε δηάζεζε 

ζηελ αγνξά, ζην ζχλνιν ή ζε κέξνο ηεο 

επηθξάηεηάο ηνπο, ΓΤΟ ή γελεηηθψο 

ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ θαη 

δσνηξνθψλ, ή νκάδαο ΓΤΟ ή γελεηηθψο 

ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ θαη 

δσνηξνθψλ, αθνχ έρνπλ ιάβεη έγθξηζε, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα κέηξα απηά είλαη 

αηηηνινγεκέλα, κε βάζε ιφγνπο 

ζχκθσλνπο κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, θαη 

ζπκθσλνχλ κε ην άξζξν 34, ην άξζξν 36 

θαη ην άξζξν 216 παξάγξαθνο 2 ηεο 

ΣΛΕΕ. 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οη πεξηνξηζκνί ή νη απαγνξεχζεηο πνπ 

εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηε 

ρξήζε θαη φρη ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία 

θαη ηηο εηζαγσγέο γελεηηθψο 

ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ θαη 

δσνηξνθψλ. 

(9) Οη πεξηνξηζκνί ή νη απαγνξεχζεηο πνπ 

εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηε 

δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη φρη ζηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ηηο εηζαγσγέο 

γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ θαη 

δσνηξνθψλ. 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Τν επίπεδν πξνζηαζίαο ζηελ Έλωζε 

γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ ή ηωλ δώωλ 

θαη γηα ην πεξηβάιινλ, πνπ έρεη επηηεπρζεί 

κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ε νπνία 

πξνβιέπεηαη από ηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) 

αξηζ. 1829/2003 απαηηεί εληαία 

επηζηεκνληθή αμηνιόγεζε ζε νιόθιεξε 

ηελ Έλωζε, θαη ν παξώλ θαλνληζκόο δελ 

ζα πξέπεη λα κεηαβάιεη απηή ηελ 

θαηάζηαζε. Σπλεπώο, γηα λα απνθεπρζεί 

ηπρόλ ζύγρπζε κε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ 

ρνξεγνύληαη ζηνπο αμηνινγεηέο θαη ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηωλ θηλδύλωλ ζην πιαίζην 

ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 1829/2003, ηα 

θξάηε κέιε δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη 

λα ρξεζηκνπνηνύλ ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία θαη ην 

πεξηβάιινλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 

αληηκεηωπίδνληαη ζύκθωλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ έρεη ήδε ζεζπηζηεί κε ηνλ 

θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 1829/2003, θαη 

ηδίωο ηα άξζξα 10, 22 θαη 34. 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Τα κέηξα πνπ ζέζπηζαλ ηα θξάηε 

κέιε ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ 

ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

δηαδηθαζίαο εμέηαζεο θαη πιεξνθφξεζεο 

ζε επίπεδν Έλσζεο, κε ζθνπφ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. 

Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ επηπέδνπ 

εμέηαζεο θαη πιεξνθφξεζεο πνπ νξίδεηαη 

ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, δελ ρξεηάδεηαη 

λα πξνβιεθζεί επηπιένλ ε εθαξκνγή ηεο 

νδεγίαο 98/34/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
15

. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 1829/2003 απφ ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ πξνβιέπνπλ φηη ηα 

θξάηε κέιε κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ή λα 

απαγνξεχζνπλ ηε ρξήζε ΓΤΟ ή γελεηηθψο 

ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ 

ζην ζχλνιν ή ζε ηκήκα ηεο επηθξάηεηάο 

ηνπο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

έγθξηζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 

παξέιζεη ε ηαρζείζα αλαζηαιηηθή 

πξνζεζκία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηελ Επηηξνπή θαη 

ζηα άιια θξάηε κέιε λα ππνβάινπλ 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνηεηλφκελα 

κέηξα. Τν ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο ζα 

πξέπεη, επνκέλσο, λα θνηλνπνηεί ζρέδην 

απηψλ ησλ κέηξσλ ζηελ Επηηξνπή 

ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο πξηλ ηελ έγθξηζή ηνπο 

(11) Τα κέηξα πνπ ζέζπηζαλ ηα θξάηε 

κέιε ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ 

ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

δηαδηθαζίαο εμέηαζεο θαη πιεξνθφξεζεο 

ζε επίπεδν Έλσζεο, κε ζθνπφ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. 

Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ επηπέδνπ 

εμέηαζεο θαη πιεξνθφξεζεο πνπ νξίδεηαη 

ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, δελ ρξεηάδεηαη 

λα πξνβιεθζεί επηπιένλ ε εθαξκνγή ηεο 

νδεγίαο 98/34/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
15

. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 1829/2003 απφ ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ πξνβιέπνπλ φηη ηα 

θξάηε κέιε κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ή λα 

απαγνξεχζνπλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά 

ΓΤΟ ή γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ 

ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ ζην ζχλνιν ή ζε 

ηκήκα ηεο επηθξάηεηάο ηνπο γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο έγθξηζεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρεη παξέιζεη ε ηαρζείζα 

αλαζηαιηηθή πξνζεζκία, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηελ 

Επηηξνπή θαη ζηα άιια θξάηε κέιε λα 

ππνβάινπλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηα 

πξνηεηλφκελα κέηξα. Τν ελδηαθεξφκελν 

θξάηνο κέινο ζα πξέπεη, επνκέλσο, λα 

θνηλνπνηεί ζρέδην απηψλ ησλ κέηξσλ ζηελ 

Επηηξνπή ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο πξηλ ηελ 
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ψζηε λα δνζεί ε επθαηξία ζηελ Επηηξνπή 

θαη ζηα θξάηε κέιε λα ππνβάινπλ 

παξαηεξήζεηο, θαηά ην δηάζηεκα δε απηφ 

δελ ζα πξέπεη λα εγθξίλεη νχηε λα 

εθαξκφζεη απηά ηα κέηξα. Με ην πέξαο ηεο 

ηαρζείζαο αλαζηαιηηθήο πεξηφδνπ ηα 

θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

εγθξίλνπλ ηα κέηξα φπσο πξνηάζεθαλ 

αξρηθά ή φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ γηα λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη παξαηεξήζεηο ηεο 

Επηηξνπήο ή ησλ θξαηψλ κειψλ. Θα πξέπεη 

λα επηηξέπεηαη ζηα θξάηε κέιε λα 

θνηλνπνηήζνπλ ζηελ Επηηξνπή ηα κέηξα 

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ πξηλ 

εγθξηζεί ην πξντφλ πνπ αθνξνχλ ηα ελ 

ιφγσ κέηξα, ψζηε ν πεξηνξηζκφο ή ε 

απαγφξεπζε λα αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ελσζηαθήο 

έγθξηζεο. 

έγθξηζή ηνπο ψζηε λα δνζεί ε επθαηξία 

ζηελ Επηηξνπή θαη ζηα θξάηε κέιε λα 

ππνβάινπλ παξαηεξήζεηο, θαηά ην 

δηάζηεκα δε απηφ δελ ζα πξέπεη λα 

εγθξίλεη νχηε λα εθαξκφζεη απηά ηα κέηξα. 

Με ην πέξαο ηεο ηαρζείζαο αλαζηαιηηθήο 

πεξηφδνπ ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα εγθξίλνπλ ηα κέηξα φπσο 

πξνηάζεθαλ αξρηθά ή φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ γηα λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

παξαηεξήζεηο ηεο Επηηξνπήο ή ησλ θξαηψλ 

κειψλ. Θα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζηα 

θξάηε κέιε λα θνηλνπνηήζνπλ ζηελ 

Επηηξνπή ηα κέηξα ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ πξηλ εγθξηζεί ην 

πξντφλ πνπ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ κέηξα, 

ψζηε ν πεξηνξηζκφο ή ε απαγφξεπζε λα 

αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηεο ελσζηαθήο έγθξηζεο. 

__________________ __________________ 

15
 Οδεγία 98/34/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

22αο Ινπλίνπ 1998, γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο 

δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (ΕΕ L 

204 ηεο 21.07.1998, ζ. 37). 

15 
Οδεγία 98/34/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

22αο Ινπλίνπ 1998, γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο 

δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (ΕΕ L 

204 ηεο 21.07.1998, ζ. 37). 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Τα κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη δπλάκεη 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηα νπνία 

πεξηνξίδνπλ ή απαγνξεχνπλ ηε ρξήζε ΓΤΟ 

θαη γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ 

θαη δσνηξνθψλ δελ ζα πξέπεη λα 

επεξεάδνπλ ηε ρξήζε απηψλ ησλ 

πξντφλησλ ζε άιια θξάηε κέιε, θαζψο θαη 

πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θαηαλάισζή ηνπο. Επηπιένλ, ν παξψλ 

θαλνληζκφο θαη ηα εζληθά κέηξα πνπ 

εγθξίλνληαη δπλάκεη ηνπ δελ ζα πξέπεη λα 

ζίγνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ελσζηαθνχ 

δηθαίνπ φζνλ αθνξά ηελ αθνχζηα θαη 

ηπραία παξνπζία γελεηηθψο 

ηξνπνπνηεκέλνπ πιηθνχ ζε άιια πξντφληα 

θαη δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ηε δηάζεζε 

ζηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε ησλ πξντφλησλ 

πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο 

απηέο. 

(13) Τα κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη δπλάκεη 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηα νπνία 

πεξηνξίδνπλ ή απαγνξεχνπλ ηε δηάζεζε 

ζηελ αγνξά ΓΤΟ θαη γελεηηθψο 

ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ 

δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηε δηάζεζε 

ζηελ αγνξά απηψλ ησλ πξντφλησλ ζε άιια 

θξάηε κέιε, θαζψο θαη πξντφλησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαλάισζή ηνπο. 

Επηπιένλ, ν παξψλ θαλνληζκφο θαη ηα 

εζληθά κέηξα πνπ εγθξίλνληαη δπλάκεη ηνπ 

δελ ζα πξέπεη λα ζίγνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ελσζηαθνχ δηθαίνπ φζνλ αθνξά ηελ 

αθνχζηα θαη ηπραία παξνπζία γελεηηθψο 

ηξνπνπνηεκέλνπ πιηθνχ ζε άιια πξντφληα 

θαη δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ηε δηάζεζε 

ζηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε ησλ πξντφλησλ 

πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο 

απηέο. 
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Άρθρο 1 – παράγραυος 1 

Καλνληζκφο (ΕΕ) αξηζ. 1829/2003 

Άξζξν 34α – παξάγξαθνο 1 – εηζαγσγηθφ κέξνο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζεζπίζνπλ 

κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ 

απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ησλ πξντφλησλ 

πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 

θαη ζην άξζξν 15 παξάγξαθνο 1 ηα νπνία 

εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 

κέηξα απηά: 

1. Τα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζεζπίζνπλ 

κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ 

απαγφξεπζε ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ησλ 

πξντφλησλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 3 

παξάγξαθνο 1 θαη ζην άξζξν 15 

παξάγξαθνο 1 ηα νπνία εγθξίλνληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα κέηξα απηά: 

Or. en 
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COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραυος 1 

Καλνληζκφο (ΕΕ) αξηζ. 1829/2003 

Άξζξν 34α – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) είλαη αηηηνινγεκέλα θαη βαζίδνληαη ζε 

επηηαθηηθνχο ιφγνπο ζχκθσλα κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, δελ έξρνληαη ζε θακία 

πεξίπησζε ζε αληίζεζε κε ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ θηλδχλσλ πνπ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ· 

(α) είλαη αηηηνινγεκέλα θαη βαζίδνληαη ζε 

ιφγνπο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 

ζε ζρέζε εηδηθόηεξα κε ηελ αξρή ηεο 

πξνθύιαμεο· 

Or. en 
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Άρθρο 1 – παράγραυος 1 

Καλνληζκφο (ΕΕ) αξηζ. 1829/2003 

Άξζξν 34α – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) είλαη αλαινγηθά θαη δελ εηζάγνπλ 

δηαθξίζεηο. 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 

 

 


