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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ασφάλεια των προϊόντων θα πρέπει 
να αξιολογείται με βάση όλες τις σχετικές 
πτυχές, ιδίως τα χαρακτηριστικά και την 
παρουσίασή τους, καθώς και τις 
κατηγορίες των καταναλωτών που 
ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα 
προϊόντα, συνεκτιμώντας τον ευάλωτο 
χαρακτήρα των εν λόγω κατηγοριών, ιδίως 
των παιδιών, των ηλικιωμένων και των 
ατόμων με αναπηρία.

(13) Η ασφάλεια των προϊόντων θα πρέπει 
να αξιολογείται με βάση όλες τις σχετικές 
πτυχές, ιδίως τα χαρακτηριστικά, τη 
σύνθεση και την παρουσίασή τους, καθώς 
και την αρχή της προφύλαξης και τις 
κατηγορίες των καταναλωτών που 
ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα 
προϊόντα, συνεκτιμώντας τον ευάλωτο 
χαρακτήρα των εν λόγω κατηγοριών, ιδίως 
των παιδιών, των ηλικιωμένων και των 
ατόμων με αναπηρία.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της προφύλαξης (άρθρο 191 ΣΛΕΕ), ως σημαντικός πυλώνας της ισχύουσας 
νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια, πρέπει να διατηρηθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 
ευρωπαίοι καταναλωτές και οι ενώσεις καταναλωτών πρέπει να αποδείξουν τον κίνδυνο που 
συνδέεται με ένα μη εδώδιμο καταναλωτικό προϊόν. Σε περίπτωση λήψης μέτρων στο πλαίσιο 
της αρχής της προφύλαξης, οι οικονομικοί παράγοντες μπορεί να απαιτείται να αποδείξουν την 
απουσία κινδύνου. Όσον αφορά τις αρχές εποπτείας της αγοράς, χωρίς την αρχή της 
προφύλαξης, η λήψη των κατάλληλων μέτρων διαχείρισης του κινδύνου μπορεί να αποτελέσει 
πρόβλημα για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων επιτήρησης στην πράξη.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
των απαιτήσεων ασφάλειας και η μη 

(14) Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
των απαιτήσεων ασφάλειας και η μη 
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συμβατότητα με τη λοιπή νομοθεσία της 
Ένωσης, ένα προϊόν που συμμορφώνεται 
με την τομεακή εναρμονιστική νομοθεσία 
της Ένωσης η οποία έχει στόχο την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των προσώπων θα πρέπει να τεκμαίρεται 
ότι είναι ασφαλές βάσει του παρόντος
κανονισμού.

συμβατότητα με τη λοιπή νομοθεσία της 
Ένωσης, ένα προϊόν που συμμορφώνεται 
με την τομεακή εναρμονιστική νομοθεσία 
της Ένωσης η οποία έχει στόχο την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των προσώπων θα πρέπει να τεκμαίρεται 
ότι είναι ασφαλές βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή θα 
πρέπει να βασίζεται στην αρχή της 
προφύλαξης.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της προφύλαξης (άρθρο 191 ΣΛΕΕ), ως σημαντικός πυλώνας της ισχύουσας 
νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια, πρέπει να διατηρηθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 
ευρωπαίοι καταναλωτές και οι ενώσεις καταναλωτών πρέπει να αποδείξουν τον κίνδυνο που 
συνδέεται με ένα μη εδώδιμο καταναλωτικό προϊόν. Σε περίπτωση λήψης μέτρων στο πλαίσιο 
της αρχής της προφύλαξης, οι οικονομικοί παράγοντες μπορεί να απαιτείται να αποδείξουν την 
απουσία κινδύνου. Όσον αφορά τις αρχές εποπτείας της αγοράς, χωρίς την αρχή της 
προφύλαξης, η λήψη των κατάλληλων μέτρων διαχείρισης του κινδύνου μπορεί να αποτελέσει 
πρόβλημα για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων επιτήρησης στην πράξη.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η διασφάλιση της ταυτοποίησης και 
της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού 
συμβάλλει στην ταυτοποίηση των 
οικονομικών φορέων και στην εφαρμογή 
αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων 
κατά των μη ασφαλών προϊόντων, όπως οι 
στοχευμένες ανακλήσεις προϊόντων.
Συνεπώς, η ταυτοποίηση και η 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων 
εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές και οι 
οικονομικοί φορείς λαμβάνουν ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με τα μη ασφαλή 
προϊόντα, πράγμα που ενισχύει την 
εμπιστοσύνη στην αγορά και εξασφαλίζει 
την αποφυγή άσκοπων διαταραχών στις 
εμπορικές συναλλαγές. Συνεπώς, τα 
προϊόντα θα πρέπει να φέρουν 
πληροφορίες που επιτρέπουν την 

(20) Η διασφάλιση της ταυτοποίησης και 
της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού 
συμβάλλει στην ταυτοποίηση των 
οικονομικών φορέων και στην εφαρμογή 
αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων 
κατά των μη ασφαλών προϊόντων, όπως οι 
στοχευμένες ανακλήσεις και η 
καταστροφή προϊόντων. Συνεπώς, η 
ταυτοποίηση και η ιχνηλασιμότητα των 
προϊόντων εξασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές και οι οικονομικοί φορείς 
λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά 
με τα μη ασφαλή προϊόντα, πράγμα που 
ενισχύει την εμπιστοσύνη στην αγορά και 
εξασφαλίζει την αποφυγή άσκοπων 
διαταραχών στις εμπορικές συναλλαγές.
Συνεπώς, τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν 
πληροφορίες που επιτρέπουν την 
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ταυτοποίησή τους και τον προσδιορισμό 
του κατασκευαστή τους και, κατά 
περίπτωση, του εισαγωγέα τους. Οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να καταρτίζουν 
επίσης τεχνική τεκμηρίωση όσον αφορά τα 
προϊόντα τους, για την οποία θα πρέπει να 
επιλέγουν τον πιο κατάλληλο και μη 
δαπανηρό τρόπο, όπως τα ηλεκτρονικά 
μέσα. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να υποχρεούνται να δηλώνουν τους 
επιχειρηματίες που τους προμήθευσαν 
καθώς και εκείνους στους οποίους αυτοί 
προμήθευσαν το προϊόν. Η οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών18 εφαρμόζεται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

ταυτοποίησή τους και τον προσδιορισμό 
του κατασκευαστή τους και, κατά 
περίπτωση, του εισαγωγέα τους. Οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να καταρτίζουν 
επίσης τεχνική τεκμηρίωση όσον αφορά τα 
προϊόντα τους, για την οποία θα πρέπει να 
επιλέγουν τον πιο κατάλληλο και μη 
δαπανηρό τρόπο, όπως τα ηλεκτρονικά 
μέσα. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να υποχρεούνται να δηλώνουν τους 
επιχειρηματίες που τους προμήθευσαν 
καθώς και εκείνους στους οποίους αυτοί 
προμήθευσαν το προϊόν. Η οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών18 εφαρμόζεται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Χάριν της προστασίας των καταναλωτών, είναι σημαντικό τα προϊόντα να αποσύρονται 
οριστικά από την κυκλοφορία, και κατά συνέπεια να εγκρίνεται η καταστροφή τους.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθιερώνει ένα ευρύ νομοθετικό πλαίσιο 
οριζόντιου χαρακτήρα για να καλύψει τα 
κενά, ιδίως εν αναμονή της αναθεώρησης 
της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας, και 
για να συμπληρώσει τις διατάξεις της 
ισχύουσας ή μελλοντικής ειδικής 
νομοθεσίας, με σκοπό κυρίως την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
της ασφάλειας και της υγείας των 
καταναλωτών.
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Αιτιολόγηση

Χάριν μιας ολοκληρωμένης και πλήρους προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των 
καταναλωτών, ο νέος κανονισμός θα πρέπει να λειτουργεί ως ένα γενικό δίχτυ ασφαλείας που 
θα καλύπτει πιθανές παραλείψεις στην ισχύουσα ή μελλοντική ειδική νομοθεσία.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) στους εξοπλισμούς με τους οποίους 
κυκλοφορούν ή ταξιδεύουν οι 
καταναλωτές και τους οποίους χειρίζονται 
οι πάροχοι υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσίας στους καταναλωτές·

η) στους εξοπλισμούς με τους οποίους 
κυκλοφορούν ή ταξιδεύουν οι 
καταναλωτές και τους οποίους χειρίζονται 
οι πάροχοι υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσίας στους καταναλωτές, 
εκτός των εξοπλισμών των πάρκων 
αναψυχής·

Αιτιολόγηση

Ο εξοπλισμός των πάρκων αναψυχής είναι πρόξενος πολλών σοβαρών ατυχημάτων και θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) οι κατηγορίες καταναλωτών που 
αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο κατά τη 
χρήση του προϊόντος, ιδίως οι ευάλωτοι 
καταναλωτές·

(δ) οι κατηγορίες καταναλωτών που 
αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο κατά τη 
χρήση του προϊόντος, ιδίως οι ευάλωτοι 
καταναλωτές, όπως τα παιδιά, οι 
ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία·

Or. en



AD\1003345EL.doc 7/14 PE514.663v02-00

EL

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η εμφάνιση του προϊόντος και ιδίως
όταν ένα προϊόν, αν και δεν είναι τρόφιμο, 
μοιάζει με τρόφιμο και είναι δυνατόν να 
εκληφθεί ως τρόφιμο λόγω της μορφής, 
της μυρωδιάς, του χρώματος, της όψης, της 
συσκευασίας, της επισήμανσης, του όγκου, 
του μεγέθους ή άλλων χαρακτηριστικών 
του.

ε) η εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος, η συσκευασία του και η 
παρουσίασή του στους αγοραστές, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε δυνητικά 
παραπλανητικής εντύπωσης που θα 
μπορούσε να οδηγήσει τα άτομα σε 
ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία 
και την ασφάλεια, ιδίως:
(i) όταν ένα προϊόν, αν και δεν είναι 
τρόφιμο, μοιάζει με τρόφιμο και είναι 
δυνατόν να εκληφθεί ως τρόφιμο λόγω της 
μορφής, της μυρωδιάς, του χρώματος, της 
όψης, της συσκευασίας, της επισήμανσης, 
του όγκου, του μεγέθους ή άλλων 
χαρακτηριστικών του,

(ii) όταν ένα προϊόν, το οποίο παρόλο που 
δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά, 
μπορεί λόγω του σχεδιασμού και των 
χαρακτηριστικών του να τα παρασύρει να 
το εξερευνήσουν, να έλθουν σε επαφή με 
αυτό και να το χρησιμοποιήσουν.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) η ασφάλεια την οποία δικαιούνται 
ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές
όσον αφορά τη φύση, τη σύνθεση και την 
προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος·

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο η. Το κείμενο τροποποιήθηκε)
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η ασφάλεια την οποία δικαιούνται 
ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές·

διαγράφεται

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α α (νέο))

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του 
προϊόντος δεν το επιτρέπουν, μεριμνούν 
ώστε η ένδειξη αυτή να αναγράφεται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν.

1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος και των υλικών που 
χρησιμοποιούνται σε αυτό ή, όταν το 
μέγεθος ή η φύση του προϊόντος δεν το 
επιτρέπουν, μεριμνούν ώστε η ένδειξη 
αυτή να αναγράφεται στη συσκευασία ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.

Or. it

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα 
προϊόντα τους φέρουν αριθμό τύπου, 
παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που 
επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος 
και το οποίο είναι εύκολα ορατό και
ευανάγνωστο για τους καταναλωτές, ή, αν 
το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος δεν το 
επιτρέπουν, εξασφαλίζουν ότι οι 
απαιτούμενες πληροφορίες αναγράφονται 

6. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα 
προϊόντα τους φέρουν αριθμό τύπου, 
παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που 
επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος 
και το οποίο είναι εύκολα ορατό,
ευανάγνωστο και κατανοητό για τους 
καταναλωτές, ή, αν το μέγεθος ή η φύση 
του προϊόντος δεν το επιτρέπουν, 
εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες 
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στη συσκευασία ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το προϊόν.

πληροφορίες αναγράφονται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο,
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να προειδοποιήσουν 
τους καταναλωτές οι οποίοι εκτίθενται σε 
κίνδυνο, λόγω της μη συμμόρφωσης 
σχετικά με τις άμεσες προφυλάξεις που 
πρέπει να λάβουν, και να αποσύρουν ή να
ανακαλέσουν το προϊόν, κατά περίπτωση.
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να παρέχει στην αρχή εποπτείας της 
αγοράς, κατόπιν αιτήματός της, κάθε 
πληροφορία και τεκμηρίωση που 
απαιτείται για να αποδειχθεί η 

α) να παρέχει στην αρχή εποπτείας της 
αγοράς, κατόπιν αιτήματός της, κάθε 
πληροφορία και τεκμηρίωση που 
απαιτείται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση ενός προϊόντος με τις 
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συμμόρφωση ενός προϊόντος· γενικές απαιτήσεις ασφαλείας που 
ορίζονται στο άρθρο 4·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται
Απαλλαγή των κατασκευαστών, των 
εισαγωγέων και των διανομέων από 
ορισμένες υποχρεώσεις 
1. Η υποχρέωση ενημέρωσης των αρχών 
εποπτείας της αγοράς, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 9, το άρθρο 10 
παράγραφοι 2 και 7 και το άρθρο 11 
παράγραφοι 3 και 5, δεν εφαρμόζεται, αν 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) μόνο ένας περιορισμένος αριθμός
σαφώς προσδιορισμένων προϊόντων δεν 
είναι ασφαλή·
β) ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο 
διανομέας μπορεί να αποδείξει ότι ο 
κίνδυνος έχει ελεγχθεί πλήρως και δεν 
μπορεί πλέον να απειλήσει την υγεία και 
την ασφάλεια των προσώπων· 
γ) η αιτία της επικινδυνότητας του 
προϊόντος είναι τέτοια που η γνώση της 
δεν αποτελεί χρήσιμη πληροφορία για τις 
αρχές ή το κοινό.
2. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει με 
εκτελεστικές πράξεις τις περιστάσεις που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 3. 
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 20 για να προσδιορίσει τα 
προϊόντα, τις κατηγορίες ή τις ομάδες 
προϊόντων για τα οποία, λόγω της 
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χαμηλής τους επικινδυνότητας, δεν 
χρειάζεται να αναγράφονται στο ίδιο το 
προϊόν οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 7 και στο άρθρο 
10 παράγραφος 3.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δικαιούται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 20:

διαγράφεται

(α) για να προσδιορίσει τα προϊόντα, τις 
κατηγορίες ή τις ομάδες προϊόντων που 
ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο 
για την υγεία και την ασφάλεια των 
προσώπων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1·
(β) για να προσδιορίσει τα στοιχεία τα 
οποία πρέπει να συλλέγουν και να 
αποθηκεύουν οι οικονομικοί φορείς μέσω 
του συστήματος ιχνηλασιμότητας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Or. de

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο.
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2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 15 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον από [ημερομηνία 
— ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 3 και στο άρθρο 15
παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει 
την επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν 
επηρεάζει το κύρος καμίας από τις ήδη 
ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
4. Μόλις εκδώσει πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 
παράγραφος 3 και του άρθρου 15 
παράγραφος 3 αρχίζουν να ισχύουν μόνο 
αν δεν εκφράσει σχετική αντίρρηση το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή 
τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από την παρέλευση 
της εν λόγω χρονικής περιόδου, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να 
προβάλουν αντίρρηση. Το εν λόγω 
χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί 
κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. de
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