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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ 
και 2001/114/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2012)0150),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και τα άρθρα 43, παράγραφος 2 και 114, 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 
οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0089/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε, στο πλαίσιο του 
Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Αυστρίας, με την οποία 
υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της 
επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 23 Μαΐου 20121,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. καλεί 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, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C 229, 31.7.2012, σ. 143.
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Τροπολογία 1

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 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.

(3) Τα παραρτήματα των οδηγιών 
1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ και 
2001/114/ΕΚ περιέχουν στοιχεία τα οποία 
σχετίζονται με ονομασίες προϊόντων 
και/ή ονομασίες πώλησης, περιγραφές, 
ορισμούς και χαρακτηριστικά προϊόντων
τα οποία ενδέχεται να χρειαστεί να 
προσαρμοστούν ή να επικαιροποιηθούν με 
βάση τις εξελίξεις των σχετικών διεθνών 
προτύπων ή την τεχνική πρόοδο. Στις 
περιπτώσεις που οι εν λόγω διατάξεις 
αφορούν μη ουσιώδη τεχνικά στοιχεία, 
συγκεκριμένα στα τμήματα Γ και Δ του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 2000/36/ΕΚ, 
στο τμήμα Β του παραρτήματος της 
οδηγίας 2001/111/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, για την 
επικαιροποίηση των παραρτημάτων 
αυτών με βάση τις σχετικές εξελίξεις των 
διεθνών προτύπων ή την τεχνική πρόοδο.
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Or. en

Τροπολογία 2

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 
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 

(4) Για το λόγο αυτό, προκειμένου να 
συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία των 
οδηγιών 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ, 
2001/113/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 την οδηγία 2000/36/ΕΚ για την 
προσαρμογή ή την επικαιροποίηση των 
τμημάτων Γ και Δ του παραρτήματος Ι·
όσον αφορά την οδηγία 2001/111/ΕΚ για 
την προσαρμογή ή την επικαιροποίηση του
μέρους Β του παραρτήματος· και όσον 
αφορά την οδηγία 2001/113/ΕΚ για την 
προσαρμογή ή την επικαιροποίηση του
μέρους Β του παραρτήματος ΙΙΙ.
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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.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1
Οδηγία 1999/4/ΕΚ
Άρθρα 4 και 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 1999/4/ΕΚ 
αντικαθίστανται ως εξής:

Τα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 1999/4/ΕΚ 
διαγράφονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο παράρτημα ορίζονται περιγραφές, ορισμοί και χαρακτηριστικά προϊόντων· ως εκ τούτου, 
αφορά ουσιώδη στοιχεία και οι σχετικές εξουσίες δεν πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. 
Επιπλέον, για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 6, τα άρθρα 4 και 5 
φαίνονται παρωχημένα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2
Οδηγία 2000/36/ΕΚ
Άρθρο 5
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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 Γ και 
Δ του παραρτήματος I με βάση τις 
εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, και την τεχνική 
πρόοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα τμήματα Α και Β του παραρτήματος Ι ορίζονται ονομασίες, ορισμοί και χαρακτηριστικά 
προϊόντων· ως εκ τούτου, αφορούν ουσιώδη στοιχεία και οι σχετικές εξουσίες δεν πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή. Αντιθέτως, τα τμήματα Γ και Δ του παραρτήματος I αφορούν τον 
υπολογισμό των ποσοστών για τα συστατικά και τον τύπο των σακχάρων που αναφέρονται στην 
οδηγία· τα παραπάνω μπορούν να θεωρηθούν μη ουσιώδη τεχνικά στοιχεία κατάλληλα για 
τροποποίηση μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2
Οδηγία 2000/36/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
αόριστη χρονική περίοδο από (….). Η 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
συμπληρώνει την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος αυτής της τροποποιητικής πράξης). 

2. Η εξουσία έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών από (...). Η Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων συμπληρώνει την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της 
τροποποιητικής πράξης). 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
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για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση στο άρθρο 5 της οδηγίας 2000/36/ΕΚ. Η τροπολογία αποσκοπεί στην 
ενημέρωση των λοιπών θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με την έκδοση και τα αποτελέσματα 
των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 6

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 την τροποποίηση του μέρους Β αυτού 
του παραρτήματος με βάση τις εξελίξεις 
των σχετικών διεθνών προτύπων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, και την τεχνική πρόοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο μέρος Α του παραρτήματος ορίζονται ονομασίες και ορισμοί προϊόντων· ως εκ τούτου, 
αφορά ουσιώδη στοιχεία και οι σχετικές εξουσίες δεν πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. 
Αντιθέτως, το μέρος Β του παραρτήματος αφορά τη μέθοδο προσδιορισμού ορισμένων 
χαρακτηριστικών των σακχάρων, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν μη ουσιώδη τεχνικά
στοιχεία κατάλληλα για τροποποίηση μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3
Οδηγία 2001/111/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
αόριστη χρονική περίοδο από (….) Η 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
συμπληρώνει την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος αυτής της τροποποιητικής πράξης).

2. Η εξουσία έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών από (...). Η Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων συμπληρώνει την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της 
τροποποιητικής πράξης).

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση στο άρθρο 4 της οδηγίας 2001/111/ΕΚ. Η τροπολογία αποσκοπεί στην 
ενημέρωση των λοιπών θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με την έκδοση και τα αποτελέσματα 
των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 8

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 

Η Επιτροπή επιτρέπεται να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
6 για την τροποποίηση του μέρους Β του 
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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.

παραρτήματος ΙΙΙ με βάση τις εξελίξεις 
των σχετικών διεθνών προτύπων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, και την τεχνική πρόοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο παράρτημα Ι ορίζονται ονομασίες και ορισμοί προϊόντων, και στο παράρτημα ΙΙ ορίζονται 
πρόσθετα συστατικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προϊόντα· ως εκ τούτου, τα 
παραρτήματα αυτά αφορούν ουσιώδη στοιχεία και οι σχετικές εξουσίες δεν πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή. Το μέρος Β του παραρτήματος III αφορά την επεξεργασία των 
πρώτων υλών και φαίνεται να είναι κατάλληλο για τροποποίηση μέσω πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
Οδηγία 2001/113/ΕΚ
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 εξουσία έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών από (...). Η Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων συμπληρώνει την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της 
τροποποιητικής πράξης).

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 
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λήξη της κάθε περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση στο άρθρο 5 της οδηγίας 2001/113/ΕΚ.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5
Οδηγία 2001/114/ΕΚ
Άρθρα 5 και 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 5 και 6 της οδηγίας 
2001/114/ΕΚ αντικαθίστανται ως εξής:

Τα άρθρα 5 και 6 της οδηγίας 
2001/114/ΕΚ διαγράφονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο παράρτημα ορίζονται ορισμοί και ονομασίες προϊόντων· ως εκ τούτου, αφορά ουσιώδη 
στοιχεία και οι σχετικές εξουσίες δεν πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. Επιπλέον, για τους 
λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 6, τα άρθρα 5 και 6 φαίνονται παρωχημένα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχοι της πρότασης της Επιτροπής: η πρόταση αποσκοπεί στην προσαρμογή των 
υφιστάμενων εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο πλαίσιο των οδηγιών του 
Συμβουλίου

 1999/4/ΕΚ της 22ας Φεβρουαρίου 1999 για τα εκχυλίσματα καφέ και τα εκχυλίσματα 
κιχωρίου,

 2000/36/ΕΚ της 23ης Ιουνίου 2000 για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που 
προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, 

 2001/111/EΚ της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για ορισμένα σάκχαρα που προορίζονται για 
τη διατροφή του ανθρώπου, 

 2001/113/ΕΚ της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τις μαρμελάδες, τα ζελέ και τις 
μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέμα κάστανου που προορίζονται για τη 
διατροφή του ανθρώπου,

 2001/114/ΕΚ της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για ορισμένα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, 
διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά, αφενός, τις εξουσίες 
που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που 
συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης, όπως 
προβλέπει το άρθρο 290 παράγραφος 1 της Συνθήκης (πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση) και, 
αφετέρου, τις εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή προκειμένου να εγκρίνει ενιαίες 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, όπως προβλέπει 
το άρθρο 291 παράγραφος 2 της Συνθήκης (εκτελεστικές πράξεις). 

Σύμφωνα με την πρόταση, οι υφιστάμενες οδηγίες «πρωινού» δεν αναθέτουν στην Επιτροπή 
επαρκείς εξουσίες για τη γρήγορη προσαρμογή ή επικαιροποίηση τεχνικών στοιχείων των 
παραρτημάτων με βάση τις εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων και/ή την τεχνική 
πρόοδο. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση όσον αφορά

 την οδηγία 1999/4/ΕΚ για την προσαρμογή ή την επικαιροποίηση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που αφορούν τις περιγραφές και τους ορισμούς των προϊόντων στο 
παράρτημα

 την 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

 την 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

 την οδηγία 2001/113/ΕΚ για την προσαρμογή ή την επικαιροποίηση του 
παραρτήματος Ι σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν τις ονομασίες 
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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

 την 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.

Επιπλέον, προτείνεται η κατάργηση των εξουσιών της Επιτροπής να εναρμονίζει τις διατάξεις 
των οδηγιών «πρωινού» που αποσκοπούν στην προσαρμογή προς τις γενικές αρχές και 
απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα. Η ανάθεση των εξουσιών αυτών είναι 
πλέον παρωχημένη, καθώς οι γενικές διατάξεις της Ένωσης σχετικά με τα είδη διατροφής 
όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ισχύουν άμεσα για τα προϊόντα που 
καλύπτονται από τις εν λόγω οδηγίες. 
Σχόλια και συστάσεις του εισηγητή - Ο εισηγητής επισημαίνει ότι τα υφιστάμενα κείμενα 
των οδηγιών «πρωινού» προβλέπουν μέτρα επιτροπολογίας (στο πλαίσιο της κανονιστικής 
διαδικασίας με έλεγχο (ΚΔΕ) για τις οδηγίες 1999/4/ΕΚ και 2000/36/ΕΚ) ή κανονιστική 
διαδικασία, για τα οποία απαιτείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (για τις οδηγίες 
2001/111, 113, 114/ΕΚ), με αρκετά ευρύ πεδίο εφαρμογής. Η οδηγία 2007/61/ΕΚ που 
τροποποιεί την οδηγία 2001/114/ΕΚ παρέχει ένα παράδειγμα σχετικής τροποποιητικής 
πράξης, η οποία προβλέπει την τυποποίηση της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (ορισμένων 
ειδών αφυδατωμένου γάλακτος) και εναρμονίζει την οδηγία με το πρότυπο του Codex 
Alimentarius (βλ. επίσης το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 
2007, P6_TA(2007)0371). 
Η προτεινόμενη νέα διατύπωση φαίνεται πιο συγκεκριμένη και επιτρέπει στην Επιτροπή να 
τροποποιεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν τις περιγραφές προϊόντων και τους 
ορισμούς στα παραρτήματα. Ωστόσο, η εν λόγω ρητή ανάθεση εξουσιών για τροποποίηση 
χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τις περιγραφές, τους ορισμούς ή τις ονομασίες προϊόντων 
–τα οποία αποτελούν ουσιώδη στοιχεία των οδηγιών– υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής των 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, το οποίο περιορίζει 
την ανάθεση εξουσιών μόνο για σκοπούς συμπλήρωσης ή τροποποίησης ορισμένων μη 
ουσιωδών στοιχείων της νομοθετικής πράξης. 
Για να συμπεριληφθούν δεόντως μόνο μη ουσιώδη στοιχεία και να αποφευχθεί η αμφισημία 
όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
οι οποίες αφορούν ουσιώδη στοιχεία όπως ο ορισμός των προϊόντων, ο εισηγητής προτείνει 
τον περιορισμό της ανάθεσης εξουσιών για

 την οδηγία 2000/36/ΕΚ στα τμήματα Γ και Δ του παραρτήματος Ι,

 την οδηγία 2001/111/ΕΚ στο τμήμα Β του παραρτήματος,

 την οδηγία 2001/113/ΕΚ στο τμήμα Β του παραρτήματος ΙΙΙ,
καθώς και την απαλοιφή των διατάξεων για πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που αφορούν 
τεχνικά στοιχεία που επηρεάζουν περιγραφές προϊόντων, ορισμούς, ονομασίες ή ονομασίες 
πώλησης, και χαρακτηριστικά. Ο εισηγητής προτείνει επίσης τον περιορισμό της ανάθεσης 
εξουσιών σε μια (ανανεώσιμη) πενταετή περίοδο, καθώς και την παρακολούθηση της 
ανάθεσης των εξουσιών μέσω της υποχρέωσης της Επιτροπής να υποβάλλει σχετική έκθεση 
πριν από τη λήξη κάθε πενταετούς περιόδου. 
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Ο εισηγητής υπογραμμίζει παράλληλα την προσέγγιση που εφαρμόστηκε κατά την πρόσφατη 
τροποποίηση της οδηγίας για τους χυμούς φρούτων (πρβλ. οδηγία 2012/12/ΕΕ), όπου το 
παράρτημα το οποίο περιλαμβάνει τις ονομασίες προϊόντων, τους ορισμούς και τα 
χαρακτηριστικά εξαιρέθηκε από το πεδίο εφαρμογής της ανάθεσης εξουσιών. Καθίσταται 
σαφές ότι ουσιώδη στοιχεία αυτού του είδους δεν πρέπει να τροποποιούνται μέσω πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση. 

Από την άλλη πλευρά, ο εισηγητής συμφωνεί με την προτεινόμενη κατάργηση των εξουσιών 
της Επιτροπής να εναρμονίζει τις παρούσες οδηγίες με τις γενικές διατάξεις της ΕΕ που 
ισχύουν για τα είδη διατροφής, καθώς αυτά καλύπτονται από την υπάρχουσα νομοθεσία για 
τα τρόφιμα.


