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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 52
Άρθρο 11, παράγραφος 4

4.  Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή το όνομα και τα στοιχεία της 
αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 3, των τυχόν 
επισήμων υπηρεσιών ελέγχου που 
ορίστηκαν και των ιδιωτικών οργανισμών 
ελέγχου στους οποίους εκχωρήθηκαν 
αρμοδιότητες ελέγχου και αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε αλλαγή 
των εν λόγω πληροφοριών.

4.  Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή το όνομα και τα στοιχεία της 
αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 3, των τυχόν 
επισήμων υπηρεσιών ελέγχου που 
ορίστηκαν και των ιδιωτικών οργανισμών 
ελέγχου στους οποίους εκχωρήθηκαν 
αρμοδιότητες ελέγχου και αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε αλλαγή 
των εν λόγω πληροφοριών.

Στην περίπτωση ονομασιών των οποίων η 
γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε τρίτη 
χώρα, η ομάδα, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω 
των αρχών της ενδιαφερόμενης τρίτης 
χώρας, κοινοποιεί στην Επιτροπή τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο.

Στην περίπτωση ονομασιών των οποίων η 
γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε τρίτη 
χώρα, η ομάδα, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω 
των αρχών της ενδιαφερόμενης τρίτης 
χώρας, κοινοποιεί στην Επιτροπή τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο πρώτο και στο 
δεύτερο εδάφιο και τις επικαιροποιεί κατά 
τακτά διαστήματα.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο 
εδάφιο στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διαδίκτυο και 
τις επικαιροποιεί κατά τακτά διαστήματα.
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Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία να διευκρινισθούν οι αρμοδιότητες των οργανισμών ελέγχου και να 
εξασφαλισθεί πλήρης διαφάνεια με την δημοσίευση όλων τω πληροφοριών που αναφέρονται 
στα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών.


