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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Σε συνέχεια της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με 
έλεγχο (ΚΔΕ) (COM(2013)451) και της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιας σειράς νομικών πράξεων στον τομέα της 
δικαιοσύνης που προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 
(COM(2013)452), η παρούσα πρόταση αφορά την ευθυγράμμιση των εναπομενουσών 
βασικών πράξεων που περιέχουν παραπομπές στην ΚΔΕ. 

Η Επιτροπή προέβη σε ενδελεχή εξέταση όλων των νομοθετικών πράξεων που εξακολουθούν 
να περιέχουν παραπομπές στην ΚΔΕ προκειμένου να εξακριβώσει το κατά πόσον τα συναφή 
με την ΚΔΕ μέτρα πληρούν ή όχι τα κριτήρια της ΣΛΕΕ. Η ανάλυση κατέδειξε ότι ορισμένα 
από τα μέτρα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ. Ως εκ τούτου, 
στις περιπτώσεις όπου τα εν λόγω μέτρα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ, 
προτείνεται να εξουσιοδοτείται η Επιτροπή για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων. Σε λίγες 
περιπτώσεις όπου οι εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή δεν συνάδουν με τη Συνθήκη, 
προτείνεται η διαγραφή των εν λόγω διατάξεων. 

2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
Η προσέγγιση που ακολουθείται στην παρούσα πρόταση είναι παρόμοια με εκείνη που 
ακολουθήθηκε στις προηγούμενες προτάσεις [COM(2013)451 και COM(2013)452]. 
Συνεπώς, ο ισχύων κανονισμός-πλαίσιο προβλέπει ότι όπου οι νομικές πράξεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι προβλέπουν τη χρήση του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης 
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1 («απόφαση 
επιτροπολογίας»), η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, ενώ 
για τις νομικές πράξεις που προβλέπουν τη χρήση του άρθρου 5α της απόφασης 
επιτροπολογίας που παρατίθενται στο παράρτημα II, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις.  

Σε περιπτώσεις όπου μια διάταξη περιέχει κατάλογο εξουσιοδοτήσεων που, με δεδομένα τα 
κριτήρια των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ, έχουν διαφορετικό χαρακτήρα (ορισμένες 
εξουσίες ανατίθενται κατ' εξουσιοδότηση και ορισμένες άλλες έχουν εκτελεστικό 
χαρακτήρα), προτείνεται ο διαχωρισμός των εξουσιών. 

Σε σχέση με τα μέτρα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, η πρόταση προσαρμόζει τη 
διαδικασία επείγοντος που προβλέπεται στο άρθρο 5α παράγραφος 6 της απόφασης 
επιτροπολογίας στη διαδικασία επείγοντος για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 3 της 
πρότασης). 

Αντιθέτως, για τα μέτρα που παρατίθενται στο παράρτημα II, η πρόταση προσαρμόζει τη 
διαδικασία επείγοντος που προβλέπεται στο άρθρο 5α παράγραφος 6 της απόφασης 
επιτροπολογίας στη διαδικασία για τις άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις βάσει του 

                                                 
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.  
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άρθρου 8 του κανονισμού 182/20112 («κανονισμός επιτροπολογίας») (άρθρο 4 παράγραφος 2 
της πρότασης). 

Η προσαρμογή στο καθεστώς των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων δεν 
θίγει τις εκκρεμούσες διαδικασίες για τις οποίες έχει ήδη διατυπωθεί γνώμη από επιτροπή 
σύμφωνα με την απόφαση επιτροπολογίας. 

Στο παράρτημα Ι της πρότασης παρατίθενται οι βασικές πράξεις που προσαρμόζονται στο 
καθεστώς των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Στο παράρτημα ΙΙ της πρότασης παρατίθενται οι 
βασικές πράξεις που προσαρμόζονται στο καθεστώς των εκτελεστικών πράξεων. Το 
παράρτημα III περιέχει τροποποιήσεις των βασικών πράξεων, οι διατάξεις των οποίων 
διαγράφονται. Οι νομικές πράξεις είναι ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής και εμφανίζονται 
βάσει της χρονολογικής σειράς έκδοσής τους. 

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΗ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

Οι νομικές πράξεις που παρατίθενται στη συνέχεια, οι οποίες περιέχουν παραπομπές στην 
ΚΔΕ για τις οποίες προβλέπεται χωριστή ουσιαστική αναθεώρηση, δεν περιλαμβάνονται 
στην παρούσα πρόταση, ούτε στις δύο προηγούμενες προτάσεις ευθυγράμμισης. Η 
ευθυγράμμισή τους θα ενταχθεί στις εν λόγω προβλεπόμενες αναθεωρήσεις: 

Τομέας Νομική πράξη 

AGRI  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του 
Συμβουλίου 

ESTAT  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τις κοινοτικές 
στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του 
Συμβουλίου 

ESTAT  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τις 
κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών 
μελών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 
του Συμβουλίου 

ESTAT  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τις 
στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές 

                                                 
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, ΕΕ L 55 της 
28.2.2011, σ. 13. 
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HOME  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση 
κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων 

MARKT  Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες 
πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 
97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την 
κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ 

OLAF  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης 
Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των 
διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των 
αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων 

SANCO  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα 
όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και 
τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΚ του Συμβουλίου 

SANCO  Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος 
για τα κτηνιατρικά φάρμακα 
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2013/0365 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την προσαρμογή στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της 

κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 
43 παράγραφος 2, 53 παράγραφος 1, 62, 100 παράγραφος 2, 114, 168 παράγραφος 4 
στοιχείο α), 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), 172, 192 παράγραφος 1, 207, 214 παράγραφος 3 
και 338 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής3, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών4, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε διάκριση μεταξύ των εξουσιών που ανατίθενται 
στην Επιτροπή για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που 
συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής 
πράξης (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις), και των εξουσιών που ανατίθενται στην 
Επιτροπή για την έγκριση ενιαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση νομικά 
δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης (εκτελεστικές πράξεις). 

(2) Μέτρα που δύνανται να καλύπτονται από την ανάθεση εξουσιών, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), είναι καταρχήν τα μέτρα που καλύπτονται από την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο, την οποία προβλέπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του 
Συμβουλίου5.  

(3) Επιβάλλεται η προσαρμογή στο άρθρο 290 της ΣΛΕΕ διαφόρων ισχυουσών νομικών 
πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο και 
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 290 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 

(4) Κατά την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βάσει των νομικών πράξεων που 
προσαρμόζονται με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή πρέπει απαραιτήτως να 

                                                 
3 ΕΕ C της , σ. . 
4 ΕΕ C της , σ. . 
5 Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, 373/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουλίου 1987 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται 
στην Επιτροπή, ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.  
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προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Κατά την επεξεργασία και κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και προσήκουσα διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

(5) Επιβάλλεται η προσαρμογή στο άρθρο 291 της ΣΛΕΕ διαφόρων ισχυουσών νομικών 
πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο και 
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 291 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. 

(6) Κατά την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή, οι αρμοδιότητες 
αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.6 

(7) Ως συνέπεια της θέσεως σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, είναι επίσης αναγκαία 
η τροποποίηση σειράς ισχυουσών νομικών πράξεων που προβλέπουν τη χρήση της 
κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο με τη διαγραφή ορισμένων μέτρων που 
καλύπτονται από την εν λόγω διαδικασία. 

(8) Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να θίγει τις εκκρεμούσες διαδικασίες στο πλαίσιο των 
οποίων μια επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

(9) Δεδομένου ότι οι προσαρμογές και τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν με τον 
παρόντα κανονισμό αφορούν αποκλειστικά διαδικασίες, δεν απαιτείται, στην 
περίπτωση των οδηγιών, μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 
1. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι διατάξεις που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του παρόντος 
κανονισμού προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο η οποία 
θεσπίζεται στο άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, η Επιτροπή έχει 
την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος 
κανονισμού. 

2. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι διατάξεις που παρατίθενται στο παράρτημα Ι προβλέπουν 
τη χρήση της διαδικασίας επείγοντος η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 5α παράγραφος 6 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τη διαδικασία επείγοντος του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 
1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.  

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον. 

3. Η εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

                                                 
6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση γενικών κανόνων και 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, ΕΕ L 55 της 28.02.2011, σ. 13. 
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ημερομηνία την οποία προσδιορίζει. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ισχύουσες 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.  

4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.  

5. Μια εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν προβάλουν ενστάσεις εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν ενστάσεις. Η 
ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διατάξεις που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού προβλέπουν σύντμηση της προθεσμίας του άρθρου 5α παράγραφος 3 
στοιχείο γ) της απόφασης 1999/468/ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 5α παράγραφος 5 στοιχείο β) 
της εν λόγω απόφασης, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του 
συγκεκριμένου άρθρου καθορίζονται σε ένα μήνα.  

Άρθρο 3 
1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο τίθενται σε 
ισχύ αμελλητί και εφαρμόζονται επί όσο χρονικό διάστημα δεν προβάλλεται ένσταση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στην κοινοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους γίνεται 
χρήση της διαδικασίας επείγοντος. 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να προβάλουν ένσταση όσον αφορά 
μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 5. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή καταργεί αμελλητί την πράξη μετά την 
κοινοποίηση της απόφασης προβολής ένστασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. 

Άρθρο 4 
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διατάξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ 
προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο η οποία θεσπίζεται στο 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, η Επιτροπή έχει την εξουσία να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διατάξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ 
προβλέπουν τη χρήση της διαδικασίας επείγοντος η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 5α 
παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει άμεσα 
εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Άρθρο 5 
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η 
οδηγία 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου τροποποιούνται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 6 
Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εκκρεμούσες διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων μια 
επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. 

Άρθρο 7 
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 
κράτος μέλος. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

Διατάξεις των νομικών πράξεων οι οποίες περιέχουν παραπομπές στην κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ και οι οποίες 

προσαρμόζονται στο καθεστώς των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων7. 

A. ΔΙΚΤΥΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2002, για την υλοποίηση του .eu τομέα ανωτάτου 
επιπέδου 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)** 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

Άρθρο 5 παράγραφος 2 

2. Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης 
Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον 
αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής 
υπηρεσίας) 

Άρθρο 35 

3. Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης 
Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) 

Άρθρο 13α παράγραφος 4 

Β. ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 
4. Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις 
οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της 
Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 

Άρθρο 3 παράγραφος 6 

Άρθρο 11 παράγραφος 3 

5. Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 
Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου 

Άρθρο 3δ παράγραφος 3 

Άρθρο 3στ παράγραφος 9 

Άρθρο 10 παράγραφος 4 

                                                 
7 Για σκοπούς ενημέρωσης, οι διατάξεις που περιέχουν παραπομπές στη συντετμημένη προθεσμία του 

άρθρου 2 παράγραφος 6 επισημαίνονται στο παρόν παράρτημα με έναν αστερίσκο (*), οι διατάξεις που 
περιέχουν παραπομπές στη διαδικασία επείγοντος του άρθρου 3 επισημαίνονται στο παρόν παράρτημα 
με δύο αστερίσκους (**) και οι διατάξεις που περιέχουν παραπομπές στη διαδικασία επείγοντος του 
άρθρου 3 και στη συντετμημένη προθεσμία του άρθρου 2 παράγραφος 6 επισημαίνονται στο παρόν 
παράρτημα με τρεις αστερίσκους (***). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:EL:PDF
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Άρθρο 10α παράγραφος 1 

Άρθρο 10α παράγραφος 7 

Άρθρο 10α παράγραφος 8 

Άρθρο 10α παράγραφος 13 

Άρθρο 11α παράγραφος 9 

Άρθρο 11β παράγραφος 7 

Άρθρο 14 παράγραφος 1 

Άρθρο 15 πέμπτο εδάφιο 

Άρθρο 19 παράγραφος 3 

Άρθρο 22 

Άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) 

Άρθρο 24 παράγραφος 3 

Άρθρο 24α παράγραφος 1 

Άρθρο 24α παράγραφος 2 

Άρθρο 25 παράγραφος 2 

Άρθρο 25α παράγραφος 1 

Παράρτημα IV Μέρος Α 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
6. Οδηγία 2008/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας 

Οκτωβρίου 2008, σχετικά με κοινοτική διαδικασία για τη βελτίωση της διαφάνειας 
των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή 
(αναδιατύπωση) 

Άρθρο 6 

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων 

Άρθρο 5 παράγραφος 3 

Άρθρο 8 

Άρθρο 14 παράγραφος 2 

Άρθρο 14 παράγραφος 3 

8. Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/EK 
(αναδιατύπωση) 

Άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
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Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
9. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU 
Ecolabel) 

Άρθρο 6 παράγραφος 7 

Άρθρο 8 παράγραφος 2 

Άρθρο 15 

10. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών 
σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της 
Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ 

Άρθρο 17 παράγραφος 3 

Άρθρο 48 παράγραφος 2 

ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
11. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 453/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τις τριμηνιαίες στατιστικές για τις 
κενές θέσεις εργασίας στην Κοινότητα 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 

Άρθρο 7 παράγραφος 1 

Άρθρο 7 παράγραφος 3 

12. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον 
αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου 

Άρθρο 3 παράγραφος 6 

Άρθρο 5 παράγραφος 2 

Άρθρο 6 παράγραφος 3 σε σχέση με την έγκριση «μέτρων που σχετίζονται με τα 
κοινά πρότυπα ποιότητας» σε συνδυασμό με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
σε σχέση με την έγκριση «κοινών προτύπων ποιότητας» 

Άρθρο 8 παράγραφος 3 

Άρθρο 15 παράγραφος 1 

13. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη διάρθρωση 
και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων 

Άρθρο 5 παράγραφος 4 

Άρθρο 6 παράγραφος 3 σε σχέση με την έγκριση των «κοινών προτύπων ποιότητας» 
σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) 

Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
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Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σε σχέση με τον ορισμό των «κατάλληλων 
κοινών ποιοτικών προτύπων» 

14. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για την 
παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και για 
τον υπολογισμό και τη διάχυσή τους 

Άρθρο 7 παράγραφος 4 σε σχέση με την έγκριση των «κοινών κριτηρίων επί των 
οποίων βασίζεται ο ποιοτικός έλεγχος» σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 3 
στοιχείο γ) σε σχέση με τον ορισμό των «κριτηρίων ποιότητας» 

Άρθρο 12 παράγραφος 3 

15. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με στατιστικές για την 
επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις 

Άρθρο 5 παράγραφος 2 

Άρθρο 7 παράγραφος 3 

Άρθρο 8 παράγραφος 2 

Άρθρο 9 παράγραφος 4 σε σχέση με την έγκριση των «απαιτήσεων ποιότητας και 
των τυχόν μέτρων που απαιτούνται για την αξιολόγηση ή τη βελτίωση της 
ποιότητας» 

Άρθρο 10 παράγραφος 2 

Άρθρο 13 

16. Κανονισμός (EΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το 
ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις 

Άρθρο 4 παράγραφος 3 σε σχέση με την έγκριση των «κοινών προτύπων ποιότητας» 

Άρθρο 10  

17. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το 
εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) 

Άρθρο 6 παράγραφος 2  

Άρθρο 15 παράγραφος 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) σε 
σχέση με «την κατάρτιση του καταλόγου των βασικών μεταβλητών-στόχων που θα 
περιληφθούν σε κάθε τομέα της συγχρονικής συνιστώσας και του καταλόγου των 
μεταβλητών-στόχων που θα περιληφθούν στη διαχρονική συνιστώσα, 
περιλαμβανομένου του καθορισμού των κωδικών των μεταβλητών» 

Άρθρο 15 παράγραφος 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

Άρθρο 15 παράγραφος 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο ε) 

Άρθρο 15 παράγραφος 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο στ) 

18. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά με τον δείκτη κόστους εργασίας 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 
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Άρθρο 3 παράγραφος 2 

Άρθρο 4 παράγραφος 1 

Άρθρο 4 παράγραφος 2 

Άρθρο 8 παράγραφος 1 

Άρθρο 11 στοιχείο α) 

Άρθρο 11 στοιχείο β) 

Άρθρο 11 στοιχείο δ) 

Άρθρο 11 στοιχείο ε) 

Άρθρο 11 στοιχείο στ) σε σχέση με την έγκριση των «χωριστών κριτηρίων 
ποιότητας των διαβιβαζόμενων τρεχόντων και αναδρομικών δεδομένων» 

Άρθρο 11 στοιχείο θ) 

Παράρτημα σημείο 3 

19. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 437/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για τις στατιστικές καταγραφές των 
αεροπορικών μεταφορών επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου 

Άρθρο 5 

Άρθρο 7 παράγραφος 2 

Άρθρο 10 παράγραφος 2 

20. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων 

Άρθρο 1 παράγραφος 5 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 

Άρθρο 4 παράγραφος 3 

Άρθρο 5 παράγραφος 4 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α)  

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σε σχέση με τον ορισμό των «ορθών κριτηρίων 
ποιοτικής αξιολόγησης» 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο δ) 

Άρθρο 8 παράγραφος 3 

Παράρτημα Ι τμήμα 7 σημείο 1 

Παράρτημα ΙΙ τμήμα 7 σημείο 1 

Ζ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
21. Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της 
δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 
2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ 
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Άρθρο 14 παράγραφος 1 

22. Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 
Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από 
αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ 

Άρθρο 68 παράγραφος 1*** 

Άρθρο 69 παράγραφος 2*** 

Η. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
23. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για 
τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων 

Άρθρο 13 

Άρθρο 14 παράγραφος 1 

Άρθρο 14 παράγραφος 2 

24. Οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης 
Μαΐου 2009, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία 
(Αναδιατύπωση) 

 Άρθρο 10 παράγραφος 3 

25. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και 
στις λιμενικές εγκαταστάσεις 

Άρθρο 10 παράγραφος 2** 

26. Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων 
πλοίου και καταλοίπων φορτίου 

 Άρθρο 15 

27. Οδηγία 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1997, για θέσπιση 
εναρμονισμένου καθεστώτος για τα αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω 

Άρθρο 8 στοιχείο β) 

Θ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

28. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 

Άρθρο 13 παράγραφος 8 

Άρθρο 14 παράγραφος 2 

Άρθρο 15 παράγραφος 1 

Άρθρο 15 παράγραφος 2  
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Άρθρο 16 παράγραφος 8 

Άρθρο 16 παράγραφος 9** 

Άρθρο 20 παράγραφος 2 

Άρθρο 31 παράγραφος 1  

Άρθρο 31 παράγραφος 2 

Άρθρο 31 παράγραφος 3 

29. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

Άρθρο 8 παράγραφος 4 τελευταία πρόταση σε συνδυασμό με το άρθρο 78 
παράγραφος 1 στοιχείο β) 

Άρθρο 25 παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 

Άρθρο 26 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο στ) 

Άρθρο 27 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο η) 

Άρθρο 29 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο, δεύτερη πρόταση σε συνδυασμό με το 
άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 

Άρθρο 30 παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο θ) 

Άρθρο 52 παράγραφος 4 τελευταίο εδάφιο σε συνδυασμό με το άρθρο 78 
παράγραφος 1 στοιχείο ι) 

Άρθρο 54 παράγραφος 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο ια) 

Άρθρο 58 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) 

Άρθρο 65 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) 

Άρθρο 68 τρίτο εδάφιο σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) 

Άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

Παράρτημα II, σημείο 3.6.5 

30. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά 
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 

Άρθρο 5 παράγραφος 1** 

Άρθρο 5 παράγραφος 2* 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 

Άρθρο 6 παράγραφος 2* 

Άρθρο 7 παράγραφος 4 

Άρθρο 11 παράγραφος 2 

Άρθρο 15 παράγραφος 1 

Άρθρο 17 παράγραφος 2 
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Άρθρο 18 παράγραφος 3 

Άρθρο 19 παράγραφος 4 

Άρθρο 20 παράγραφος 11 

Άρθρο 21 παράγραφος 6 

Άρθρο 27 

Άρθρο 31 παράγραφος 2 

Άρθρο 32 παράγραφος 3 

Άρθρο 40 στοιχείο α)  

Άρθρο 40 στοιχείο β) 

Άρθρο 40 στ) 

Άρθρο 42 παράγραφος 2 στοιχείο α) 

Άρθρο 42 παράγραφος 2 στοιχείο β)  

Άρθρο 42 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

Άρθρο 43 παράγραφος 3 

Άρθρο 48 παράγραφος 7 στοιχείο α)  

Άρθρο 48 παράγραφος 7 στοιχείο β)  

Άρθρο 48 παράγραφος 7 στοιχείο δ) 

Άρθρο 48 παράγραφος 8 

31. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση 
ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση των οδηγιών 
79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 80/511/ΕΟΚ της Επιτροπής, 82/471/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, 83/228/ΕΚ του Συμβουλίου, 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 93/113/ΕΚ 
του Συμβουλίου, 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου, και της απόφασης 2004/217/ΕΚ της 
Επιτροπής  

Άρθρο 6 παράγραφος 2** 

Άρθρο 17 παράγραφος 4 

Άρθρο 20 παράγραφος 2 

Άρθρο 27 παράγραφος 1 

Άρθρο 32 παράγραφος 4 

32. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον 
καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του 
Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

Άρθρο 13 παράγραφος 2 
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Άρθρο 19 παράγραφος 3 

Άρθρο 24 παράγραφος 4 
33. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για αρωματικές ύλες και ορισμένα 
συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί 
των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του 
Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 

Άρθρο 8 παράγραφος 2** 

Άρθρο 22** 

Άρθρο 25 παράγραφος 3 
34. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 

Άρθρο 9 παράγραφος 2 

Άρθρο 24 παράγραφος 3* 

Άρθρο 30 παράγραφος 1* 

Άρθρο 30 παράγραφος 2* 

Άρθρο 30 παράγραφος 3* 

Άρθρο 30 παράγραφος 5 

Άρθρο 31* 

35. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τα ένζυμα τροφίμων και την 
τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 

Άρθρο 17 παράγραφος 5 

36. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας 
έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες 
τροφίμων 

Άρθρο 7 παράγραφος 4 

Άρθρο 7 παράγραφος 5* 

Άρθρο 7 παράγραφος 6** 

37. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και 
ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα 

Άρθρο 3 παράγραφος 3** 

Άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

Άρθρο 6 παράγραφος 6 
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Άρθρο 7 παράγραφος 1 

Άρθρο 8 παράγραφος 2 

Άρθρο 8 παράγραφος 5** 

38. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων 
διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα  

Άρθρο 1 παράγραφος 2  

Άρθρο 1 παράγραφος 4 

Άρθρο 3 στοιχείο δ) 

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 4 παράγραφος 1 έκτο εδάφιο  

Άρθρο 4 παράγραφος 5 

Άρθρο 8 παράγραφος 2  

Άρθρο 28 παράγραφος 4 στοιχείο β) 

39. Οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης 
Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την 
προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη 
διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων 

Άρθρο 8 παράγραφος 5 

Άρθρο 28**  

40. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 
και ζωοτροφές 

Άρθρο 12 παράγραφος 4 

Άρθρο 14 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση 

Άρθρο 24 παράγραφος 4 

Άρθρο 32 έκτο εδάφιο 

Άρθρο 47 παράγραφος 3 

41. Οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Ιανουαρίου 2003, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη 
συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου 
αίματος και συστατικών του αίματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/83/EK 

Άρθρο 29 πρώτο εδάφιο** 

Άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)  

Άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)** 

Άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)** 

Άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ)** 

Άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε)** 
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Άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ)** 

Άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ζ)** 

Άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο στοιχείο η)** 

42. Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των 
συμπληρωμάτων διατροφής 

Άρθρο 4 παράγραφος 2 

Άρθρο 4 παράγραφος 5** 

Άρθρο 5 παράγραφος 4 σε σχέση με την έγκριση των «ελάχιστων ποσοτήτων 
βιταμινών και ανόργανων στοιχείων» 

43. Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαΐου 2002, σε σχέση με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές 

Άρθρο 7 παράγραφος 2** 

Άρθρο 8 παράγραφος 1** 

Άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Διατάξεις των νομικών πράξεων οι οποίες περιέχουν παραπομπές στην κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ και οι οποίες 

προσαρμόζονται στο καθεστώς των εκτελεστικών πράξεων8. 

A. ΔΙΚΤΥΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
1. Απόφαση αριθ. 626/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 30ης Ιουνίου 2008, για την επιλογή και αδειοδότηση συστημάτων που παρέχουν 
κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (MSS) 

Άρθρο 9 παράγραφος 3* 

2. Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης 
Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον 
αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής 
υπηρεσίας) 

Άρθρο 26 παράγραφος 7 

Άρθρο 27α παράγραφος 5 

3. Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης 
Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) 

Άρθρο 9β παράγραφος 3 

Άρθρο 10 παράγραφος 4 

Άρθρο 15 παράγραφος 4 

                                                 
8 Για σκοπούς ενημέρωσης, οι διατάξεις που περιέχουν παραπομπές στη διαδικασία επείγοντος του 

άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 επισημαίνονται στο παρόν παράρτημα με δύο 
αστερίσκους (**). 
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Άρθρο 17 παράγραφος 6 στοιχείο α) 

Άρθρο 19 παράγραφος 4 

Β. ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 
4. Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις 
οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της 
Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 

5. Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 
Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου 

Άρθρο 11α παράγραφος 8 

Άρθρο 16 παράγραφος 12 

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
6. Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/EK 
(αναδιατύπωση) 

Άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παράγραφος 3 

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών 
σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της 
Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ 

Άρθρο 46 παράγραφος 6 

Ε. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
8. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 453/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τις τριμηνιαίες στατιστικές για τις 
κενές θέσεις εργασίας στην Κοινότητα 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

9. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον 
αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου 

Άρθρο 6 παράγραφος 3 σε σχέση με την έγκριση του «περιεχομένου και της 
περιοδικότητας των εκθέσεων ποιότητας» σε συνδυασμό με το άρθρο 15 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) σε σχέση με την έγκριση του «περιεχομένου και της 
περιοδικότητας των εκθέσεων ποιότητας» 
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10. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη διάρθρωση 
και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων 

Άρθρο 6 παράγραφος 3 σε σχέση με την έγκριση του «περιεχομένου και της 
περιοδικότητας των εκθέσεων ποιότητας» σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παράγραφος 
2 στοιχείο γ) σε σχέση με τον ορισμό του «περιεχομένου και της περιοδικότητας των 
εκθέσεων ποιότητας» 

11. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για την 
παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και για 
τον υπολογισμό και τη διάχυσή τους 

Άρθρο 7 παράγραφος 4 σε σχέση με την έγκριση της «δομής των εκθέσεων 
ποιότητας» σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο γ) ως προς τον 
ορισμό της «δομής των εκθέσεων ποιότητας» 

12. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με στατιστικές για την 
επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις 

Άρθρο 9 παράγραφος 4 σε σχέση με την έγκριση της «δομής των εκθέσεων 
ποιότητας» 

13. Κανονισμός (EΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το 
ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις  

Άρθρο 4 παράγραφος 3 σε σχέση με την έγκριση του «περιεχομένου και της 
περιοδικότητας των εκθέσεων ποιότητας» 

14. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το 
εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) 

Άρθρο 8 παράγραφος 3 

Άρθρο 15 παράγραφος 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) σε 
σχέση με τον ορισμό του «τεχνικού μορφότυπου διαβίβασης στη Eurostat»,  

Άρθρο 15 παράγραφος 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β)  

Άρθρο 15 παράγραφος 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο δ) 

15. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά με τον δείκτη κόστους εργασίας 

Άρθρο 8 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 στοιχείο στ) σε σχέση με την 
έγκριση του «περιεχομένου των εκθέσεων ποιότητας» 

16. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σε σχέση με τον ορισμό του «περιεχομένου των 
εκθέσεων ποιότητας» 
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ΣΤ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
17. Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της 
δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 
2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ 

Άρθρο 14 παράγραφος 2 

Ζ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
18. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και 
τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

 Άρθρο 10 παράγραφος 3** 

19. Οδηγία 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1997, για θέσπιση 
εναρμονισμένου καθεστώτος για τα αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω 

Άρθρο 8 στοιχείο α), πρώτη περίπτωση 

Η. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
20. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα 

Άρθρο 18 παράγραφος 2 

21. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

Άρθρο 17 δεύτερο εδάφιο σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 

Άρθρο 29 παράγραφος 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) 

22. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά 
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 

Άρθρο 40 στοιχείο γ) 

Άρθρο 40 στοιχείο δ) 

Άρθρο 40 στοιχείο ε) 

Άρθρο 41 παράγραφος 1 

Άρθρο 41 παράγραφος 3 

Άρθρο 42 παράγραφος 2 στοιχείο δ) 

Άρθρο 45 παράγραφος 4 

Άρθρο 48 παράγραφος 7 στοιχείο γ) 

23. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση 
ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση των οδηγιών 
79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 80/511/ΕΟΚ της Επιτροπής, 82/471/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, 83/228/ΕΚ του Συμβουλίου, 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 93/113/ΕΚ 
του Συμβουλίου, 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου, και της απόφασης 2004/217/ΕΚ της 
Επιτροπής 

Άρθρο 7 παράγραφος 2 

Άρθρο 10 παράγραφος 5* 

Άρθρο 26 παράγραφος 3  

24. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον 
καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του 
Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

Άρθρο 18** 

25. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και 
ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 

26. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων 
διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα  

Άρθρο 13 παράγραφος 3 

Άρθρο 13 παράγραφος 4 

Άρθρο 17 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 17 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) 

Άρθρο 18 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 18 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) 

Άρθρο 28 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο ii) 

27. Οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης 
Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την 
προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη 
διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων 

Άρθρο 8 παράγραφος 6 

Άρθρο 9 παράγραφος 4 

28. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 
και ζωοτροφές 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 
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Άρθρο 14 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση 

Άρθρο 14 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση 

Άρθρο 15 παράγραφος 2 

Άρθρο 26 παράγραφος 1 

29. Οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Ιανουαρίου 2003, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη 
συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου 
αίματος και συστατικών του αίματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/83/EK 

Άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο στοιχείο θ)** 

30. Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης 
Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των 
συμπληρωμάτων διατροφής** 

Άρθρο 5 παράγραφος 4 σε σχέση με την έγκριση των «μέγιστων ποσοτήτων 
βιταμινών και ανόργανων στοιχείων» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, στην οδηγία 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην οδηγία 2002/46/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1257/96 του Συμβουλίου  

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
1) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το δεύτερο 
εδάφιο διαγράφεται. 

2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 τροποποιείται ως εξής: 

α) η παράγραφος 4 του άρθρου 16 διαγράφεται·  

β) η παράγραφος 6 του άρθρου 30 διαγράφεται. 

Β. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
3) Στο στοιχείο α) του άρθρου 8 της οδηγίας 97/70/ΕΚ, η δεύτερη περίπτωση 
διαγράφεται. 

Γ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
4) Στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, η παράγραφος 4 δεύτερη 
πρόταση διαγράφεται. 

5) Στο άρθρο 12 της οδηγίας 2002/46/ΕΚ, η παράγραφος 3 διαγράφεται. 

Δ. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
6) Στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96, η παράγραφος 1 διαγράφεται. 


