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Τροπολογία 11
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 290 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «Οι 
νομοθετικές πράξεις οριοθετούν σαφώς 
τους στόχους, το περιεχόμενο, την έκταση 
και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης».

Or. en

Τροπολογία 12
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Παρά το γεγονός ότι τα παραρτήματα 
των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 
2001/111/ΕΚ και 2001/114/ΕΚ περιέχουν
τεχνικά στοιχεία τα οποία ενδέχεται να 
χρειαστεί να προσαρμοστούν ή να 
επικαιροποιηθούν με βάση τις εξελίξεις 
των σχετικών διεθνών προτύπων, οι 
οδηγίες δεν αναθέτουν στην Επιτροπή 
επαρκείς εξουσίες για τη γρήγορη 
προσαρμογή ή επικαιροποίηση αυτών 
των παραρτημάτων με βάση την εξέλιξη 
των διεθνών προτύπων. Επιπλέον, η 
οδηγία 1999/4/ΕΚ δεν αναθέτει στην 
Επιτροπή επαρκείς εξουσίες για τη 
γρήγορη προσαρμογή ή επικαιροποίηση 
του παραρτήματός της με βάση την 
τεχνική πρόοδο, παρά το γεγονός ότι το 
παράρτημα αυτό περιέχει τεχνικά στοιχεία

(3) Τα παραρτήματα των οδηγιών 
1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ, 
2001/113/ΕΚ και 2001/114/ΕΚ 
περιλαμβάνουν τεχνικά στοιχεία τα οποία 
ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμοστούν 
ή να επικαιροποιηθούν με βάση τις 
εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων.
Στις περιπτώσεις που οι εν λόγω 
διατάξεις αφορούν μη ουσιώδη τεχνικά 
στοιχεία, συγκεκριμένα στα τμήματα Β, Γ 
και Δ του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
2000/36/ΕΚ, στο τμήμα Β του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 2001/36/ΕΚ 
και στο τμήμα B του παραρτήματος III 
της οδηγίας 2001/113/ΕΚ, είναι σκόπιμο 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, 
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τα οποία ενδέχεται να χρειαστεί να 
προσαρμοστούν ή να επικαιροποιηθούν 
με βάση την τεχνική πρόοδο. Επιπλέον, 
παρόλο ότι περιέχουν τεχνικά στοιχεία τα 
οποία ενδέχεται να προσαρμοστούν ή να 
επικαιροποιηθούν με βάση την τεχνική 
πρόοδο, τα τμήματα Α και Β παράγραφος 
1 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
2000/36/ΕΚ δεν καλύπτονται από τις 
εξουσίες της Επιτροπής να προσαρμόζει 
ορισμένες διατάξεις αυτού του 
παραρτήματος στην τεχνική πρόοδο. Κατά 
συνέπεια, για λόγους συνεπούς εφαρμογής 
των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 
2001/111/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ και 
2001/114/ΕΚ, πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή πρόσθετες εξουσίες για την
προσαρμογή ή την επικαιροποίηση των 
παραρτημάτων των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 
2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ και 
2001/114/ΕΚ με βάση την τεχνική πρόοδο 
και τις εξελίξεις των διεθνών προτύπων.

για την επικαιροποίηση των 
παραρτημάτων αυτών με βάση τις 
σχετικές εξελίξεις των διεθνών προτύπων 
ή την τεχνική πρόοδο.

Or. de

Τροπολογία 13
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για το λόγο αυτό, προκειμένου να 
συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία των 
οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 
2001/111/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ και 
2001/114/ΕΚ με βάση την τεχνική πρόοδο 
ή/και εν ανάγκη τις εξελίξεις των διεθνών 
προτύπων, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των 
ακόλουθων πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης ως προς το πεδίο 
εφαρμογής και το περιεχόμενο: όσον 
αφορά τη οδηγία 1999/4/ΕΚ για την 

(4) Για το λόγο αυτό, προκειμένου να 
συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία των 
οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 
2001/111/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ και 
2001/114/ΕΚ με βάση την τεχνική πρόοδο 
ή/και εν ανάγκη τις εξελίξεις των διεθνών 
προτύπων, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των 
ακόλουθων πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης ως προς το πεδίο 
εφαρμογής και το περιεχόμενο: όσον 
αφορά τη οδηγία 2000/36/ΕΚ για την 
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προσαρμογή ή την επικαιροποίηση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών που αφορούν 
τις περιγραφές και τους ορισμούς των 
προϊόντων στο παράρτημα Ι, που 
κανονικά εκφράζονται σε ποσοστά· όσον 
αφορά τη οδηγία 2000/36/ΕΚ για την 
προσαρμογή ή την επικαιροποίηση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών που αφορούν 
τις ονομασίες πώλησης και τους 
ορισμούς του τμήματος Α του 
παραρτήματος 1, που κανονικά 
εκφράζονται σε ποσοστά ή/και σε 
γραμμάρια, καθώς και των τμημάτων Β, 
Γ και Δ του εν λόγω παραρτήματος· όσον 
αφορά τη οδηγία 2001/111/ΕΚ για την 
προσαρμογή ή την επικαιροποίηση του 
μέρους Α του παραρτήματος σε σχέση με 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν 
τις ονομασίες των προϊόντων και τους 
ορισμούς, καθώς και του μέρους Β του εν 
λόγω παραρτήματος· όσον αφορά τη 
οδηγία 2001/113/ΕΚ για την προσαρμογή 
ή την επικαιροποίηση του παραρτήματος 
Ι σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
που αφορούν τις ονομασίες των 
προϊόντων και τους ορισμούς, που 
κανονικά εκφράζονται σε γραμμάρια 
ή/και σε ποσοστά, καθώς και του 
παραρτήματος ΙΙ και του μέρους Β του 
παραρτήματος ΙΙΙ· τέλος, όσον αφορά τη 
οδηγία 2001/114/ΕΚ για την προσαρμογή 
ή την επικαιροποίηση του παραρτήματος 
Ι σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
που αφορούν τους ορισμούς των 
προϊόντων και τις ονομασίες των 
προϊόντων, που κανονικά εκφράζονται σε 
ποσοστά, καθώς και του παραρτήματος 
ΙΙ.

προσαρμογή ή την επικαιροποίηση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών σε σχέση με τα 
τμήματα Β, Γ και Δ του παραρτήματος Ι 
καθώς και του παραρτήματος ΙΙ· όσον 
αφορά τη οδηγία 2001/111/ΕΚ για την 
προσαρμογή ή την επικαιροποίηση του 
μέρους Β του παραρτήματος Ι σε σχέση με 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά· όσον αφορά τη 
οδηγία 2001/113/ΕΚ για την προσαρμογή 
ή την επικαιροποίηση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών σε σχέση με το 
παράρτημα ΙΙ και το μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙΙ.

Or. de

Τροπολογία 14
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για το λόγο αυτό, προκειμένου να 
συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία των 
οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 
2001/111/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ και 
2001/114/ΕΚ με βάση την τεχνική πρόοδο 
ή/και εν ανάγκη τις εξελίξεις των διεθνών 
προτύπων, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των 
ακόλουθων πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης ως προς το πεδίο 
εφαρμογής και το περιεχόμενο: όσον 
αφορά τη οδηγία 1999/4/ΕΚ για την 
προσαρμογή ή την επικαιροποίηση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών που αφορούν 
τις περιγραφές και τους ορισμούς των 
προϊόντων στο παράρτημα Ι, που κανονικά 
εκφράζονται σε ποσοστά· όσον αφορά τη 
οδηγία 2000/36/ΕΚ για την προσαρμογή ή 
την επικαιροποίηση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που αφορούν τις 
ονομασίες πώλησης και τους ορισμούς του 
τμήματος Α του παραρτήματος 1, που 
κανονικά εκφράζονται σε ποσοστά ή/και 
σε γραμμάρια, καθώς και των τμημάτων Β, 
Γ και Δ του εν λόγω παραρτήματος· όσον 
αφορά τη οδηγία 2001/111/ΕΚ για την 
προσαρμογή ή την επικαιροποίηση του 
μέρους Α του παραρτήματος σε σχέση με 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν 
τις ονομασίες των προϊόντων και τους 
ορισμούς, καθώς και του μέρους Β του εν 
λόγω παραρτήματος· όσον αφορά τη 
οδηγία 2001/113/ΕΚ για την προσαρμογή 
ή την επικαιροποίηση του παραρτήματος Ι 
σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
που αφορούν τις ονομασίες των προϊόντων 
και τους ορισμούς, που κανονικά 
εκφράζονται σε γραμμάρια ή/και σε 
ποσοστά, καθώς και του παραρτήματος ΙΙ 
και του μέρους Β του παραρτήματος ΙΙΙ· 
τέλος, όσον αφορά τη οδηγία 2001/114/ΕΚ 
για την προσαρμογή ή την επικαιροποίηση 
του παραρτήματος Ι σε σχέση με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν τους 

(4) Για το λόγο αυτό, προκειμένου να 
συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία των 
οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 
2001/111/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ και 
2001/114/ΕΚ με βάση την τεχνική πρόοδο 
και τις εξελίξεις των σχετικών διεθνών 
προτύπων, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των 
ακόλουθων πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης ως προς το πεδίο 
εφαρμογής και το περιεχόμενο: όσον 
αφορά τη οδηγία 1999/4/ΕΚ για την 
προσαρμογή ή την επικαιροποίηση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών που αφορούν 
τις περιγραφές και τους ορισμούς των 
προϊόντων στο παράρτημα Ι, που κανονικά 
εκφράζονται σε ποσοστά· όσον αφορά τη 
οδηγία 2000/36/ΕΚ για την προσαρμογή ή 
την επικαιροποίηση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που αφορούν τις 
ονομασίες πώλησης και τους ορισμούς του 
τμήματος Α του παραρτήματος 1, που 
κανονικά εκφράζονται σε ποσοστά ή/και 
σε γραμμάρια, καθώς και των τμημάτων Β, 
Γ και Δ του εν λόγω παραρτήματος· όσον 
αφορά τη οδηγία 2001/111/ΕΚ για την 
προσαρμογή ή την επικαιροποίηση του 
μέρους Α του παραρτήματος σε σχέση με 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν 
τις ονομασίες των προϊόντων και τους 
ορισμούς, καθώς και του μέρους Β του εν 
λόγω παραρτήματος· όσον αφορά τη 
οδηγία 2001/113/ΕΚ για την προσαρμογή 
ή την επικαιροποίηση του παραρτήματος Ι 
σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
που αφορούν τις ονομασίες των προϊόντων 
και τους ορισμούς, που κανονικά 
εκφράζονται σε γραμμάρια ή/και σε 
ποσοστά, καθώς και του παραρτήματος ΙΙ 
και του μέρους Β του παραρτήματος ΙΙΙ· 
τέλος, όσον αφορά τη οδηγία 2001/114/ΕΚ 
για την προσαρμογή ή την επικαιροποίηση 
του παραρτήματος Ι σε σχέση με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν τους 
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ορισμούς των προϊόντων και τις ονομασίες 
των προϊόντων, που κανονικά εκφράζονται 
σε ποσοστά, καθώς και του παραρτήματος 
ΙΙ.

ορισμούς των προϊόντων και τις ονομασίες 
των προϊόντων, που κανονικά εκφράζονται 
σε ποσοστά, καθώς και του παραρτήματος 
ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 15
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2
Οδηγία 2000/36/ΕΚ
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επιτρέπεται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
6 για τη διόρθωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με τις 
ονομασίες πώλησης και τους ορισμούς 
του τμήματος Α του παραρτήματος 1, 
καθώς και των τμημάτων Β, Γ και Δ
αυτού του παραρτήματος με βάση τις 
εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, και της τεχνικής 
προόδου.

Η Επιτροπή επιτρέπεται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
6 για την τροποποίηση των τμημάτων Β, Γ 
και Δ του παραρτήματος I με βάση τις 
εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, και την τεχνική 
πρόοδο.

Or. de

Τροπολογία 16
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2
Οδηγία 2000/36/ΕΚ
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επιτρέπεται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
6 για τη διόρθωση των τεχνικών 

Η Επιτροπή επιτρέπεται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
6 για τη διόρθωση των τεχνικών 
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χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με τις 
ονομασίες πώλησης και τους ορισμούς του 
τμήματος Α του παραρτήματος 1, καθώς 
και των τμημάτων Β, Γ και Δ αυτού του 
παραρτήματος με βάση τις εξελίξεις των 
σχετικών διεθνών προτύπων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, και της τεχνικής 
προόδου.

χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με τις 
ονομασίες πώλησης και τους ορισμούς του 
τμήματος Α του παραρτήματος 1, καθώς 
και των τμημάτων Β, Γ και Δ αυτού του 
παραρτήματος με βάση τις εξελίξεις των 
σχετικών διεθνών προτύπων και της 
τεχνικής προόδου.

Or. en

Τροπολογία 17
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3
Οδηγία 2001/111/ΕΚ
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επιτρέπεται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
5 για τη διόρθωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με τις 
ονομασίες των προϊόντων και τους 
ορισμούς του τμήματος Α του 
παραρτήματος καθώς και του τμήματος Β 
αυτού του παραρτήματος με βάση τις 
εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, και της τεχνικής 
προόδου.

Η Επιτροπή επιτρέπεται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
5 για τη διόρθωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με τις 
ονομασίες των προϊόντων και τους 
ορισμούς του τμήματος Α του 
παραρτήματος καθώς και του τμήματος Β 
αυτού του παραρτήματος με βάση τις 
εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων 
και της τεχνικής προόδου.

Or. en

Τροπολογία 18
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
Οδηγία 2001/113/ΕΚ
Άρθρο 5



AM\921609EL.doc 9/13 PE501.964v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επιτρέπεται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
6 για τη διόρθωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με τις 
ονομασίες των προϊόντων και τους 
ορισμούς του τμήματος Α του 
παραρτήματος, καθώς και του 
παραρτήματος ΙΙ και του μέρους Β του 
παραρτήματος ΙΙΙ με βάση τις εξελίξεις 
των σχετικών διεθνών προτύπων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, και της τεχνικής 
προόδου.

Η Επιτροπή επιτρέπεται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
6 για την τροποποίηση του παραρτήματος 
ΙΙ και του μέρους Β του παραρτήματος ΙΙΙ 
με βάση τις εξελίξεις των σχετικών 
διεθνών προτύπων, όπου κρίνεται σκόπιμο, 
και την τεχνική πρόοδο.

Or. de

Τροπολογία 19
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
Οδηγία 2001/113/ΕΚ
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή επιτρέπεται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 6 για τη διόρθωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με τις 
ονομασίες των προϊόντων και τους 
ορισμούς του τμήματος Α του 
παραρτήματος, καθώς και του 
παραρτήματος ΙΙ και του μέρους Β του 
παραρτήματος ΙΙΙ με βάση τις εξελίξεις 
των σχετικών διεθνών προτύπων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, και της τεχνικής 
προόδου.

Η Επιτροπή επιτρέπεται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
6 για τη διόρθωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με τις 
ονομασίες των προϊόντων και τους 
ορισμούς του τμήματος Α του 
παραρτήματος, καθώς και του 
παραρτήματος ΙΙ και του μέρους Β του 
παραρτήματος ΙΙΙ με βάση τις εξελίξεις 
των σχετικών διεθνών προτύπων και της 
τεχνικής προόδου.

Or. en

Τροπολογία 20
Linda McAvan
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 
Οδηγία 2001/113/ΕΚ
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επιτρέπεται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
6 για τη διόρθωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με τις 
ονομασίες των προϊόντων και τους 
ορισμούς του τμήματος Α του 
παραρτήματος, καθώς και του 
παραρτήματος ΙΙ και του μέρους Β του 
παραρτήματος ΙΙΙ με βάση τις εξελίξεις 
των σχετικών διεθνών προτύπων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, και της τεχνικής 
προόδου.

Η Επιτροπή επιτρέπεται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
6 για τη διόρθωση του παραρτήματος ΙΙ, με 
σκοπό την προσθήκη αλλά όχι την 
αφαίρεση συστατικών από το εν λόγω 
παράρτημα, και για την τροποποίηση του 
μέρους Β του παραρτήματος ΙΙΙ, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η 
τεχνολογική πρόοδος και οι εξελίξεις των 
σχετικών διεθνών προτύπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο παράρτημα ΙΙ ορίζεται ένας κλειστός κατάλογος επιπρόσθετων συστατικών τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις μαρμελάδες. Ορισμένοι καινοτόμοι παραγωγοί ενδέχεται να 
θέλουν να χρησιμοποιήσουν νέα συστατικά π.χ. άνθη κουφοξυλιάς. Εάν επιτραπεί η ανάθεση 
πρόσθετων εξουσιών σε αυτόν τον τομέα θα είναι δυνατή η ταχύτερη έγκριση και δεν θα 
χρειάζεται να δρομολογείται η διαδικασία της συναπόφασης κάθε φορά που προστίθεται κάποιο 
συστατικό. Ωστόσο, η αφαίρεση συστατικών θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο μέσω της 
διαδικασίας της συναπόφασης έτσι ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τα 
προϊόντα που διατίθενται ήδη στην αγορά.

Τροπολογία 21
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
Οδηγία 2001/113/ΕΚ
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επιτρέπεται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
6 για τη διόρθωση των τεχνικών 

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η 
τεχνολογική πρόοδος και οι εξελίξεις όσον 
αφορά τα διεθνή πρότυπα, η Επιτροπή 
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χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με τις 
ονομασίες των προϊόντων και τους 
ορισμούς του τμήματος Α του 
παραρτήματος, καθώς και του 
παραρτήματος ΙΙ και του μέρους Β του 
παραρτήματος ΙΙΙ με βάση τις εξελίξεις 
των σχετικών διεθνών προτύπων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, και της τεχνικής 
προόδου.

δύναται να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 6 με 
σκοπό την προσθήκη αλλά όχι την 
αφαίρεση συστατικών από το παράρτημα
ΙΙ και την τροποποίηση του τμήματος Β 
του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγή μαρμελάδων, ζελέ και μαρμελάδων εσπεριδοειδών ενδέχεται να θέλουν να 
παράγουν προϊόντα με νέα συστατικά τα οποία επί του παρόντος δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα ΙΙ. Εάν επιτραπεί η ανάθεση πρόσθετων εξουσιών σε αυτόν τον τομέα θα είναι 
δυνατή η ταχύτερη έγκριση των προϊόντων αυτών εάν είναι αναγκαίο. Ο περιορισμός των 
εξουσιών της Επιτροπής στην προσθήκη συστατικών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η 
αφαίρεση συστατικών, θα προστατεύσει τα προϊόντα που διατίθενται ήδη στην αγορά και θα 
ανοίξει την πρόσβαση στην αγορά σε νέα. 

Τροπολογία 22
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
Οδηγία 2001/113/EK του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αναφερόμενη στο άρθρο 5 εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 
από (…). Η Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων συμπληρώνει την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος αυτής της 
τροποποιητικής πράξης).

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
ανατίθεται στην Επιτροπή για πενταετή 
περίοδο από …*. Η Επιτροπή συντάσσει 
έκθεση σχετικά με την ανάθεση 
αρμοδιότητας το αργότερο εννέα μήνες 
πριν από το πέρας της πενταετίας. Η 
εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για 
περιόδους της ίδιας διάρκειας, εκτός εάν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο αντιτίθεται σε αυτή την 
παράταση, το αργότερο τρεις μήνες πριν 
από το τέλος κάθε περιόδου.
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_______________

*ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 23
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
Οδηγία 2001/113/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσία που ανατίθεται σύμφωνα με 
το άρθρο 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που 
προσδιορίζεται σε αυτή. Η ανάκληση 
τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που αυτή 
προβλέπει. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη 
ισχύουν.

3. Η εξουσία που ανατίθεται σύμφωνα με 
το άρθρο 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που 
προσδιορίζεται σε αυτή. Η ανάκληση
τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσης της παρούσας απόφασης
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που αυτή προβλέπει. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ήδη ισχύουν.

Or. en

Τροπολογία 24
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως 
προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε 
κάθε κράτος μέλος. Οι ενοποιημένες 
εκδόσεις των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 
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2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ 
και 2001/114/ΕΚ εκπονήθηκαν εντός 
τριών μηνών μετά από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. fr


