
AM\1182554EL.docx 1/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

10.4.2019 A8-0020/585

Τροπολογία 585
Pavel Svoboda
εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

Έκθεση A8-0020/2018
József Szájer
Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής 
διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ - μέρος I
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

Πρόταση κανονισμού
–

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ *

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ▌ 2019/…

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της …

για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της 

κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι 
διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 

άρθρο 33, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 62, ▌το 

άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 114, το άρθρο 153 παράγραφος 2 

στοιχείο β), ▌το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), το άρθρο 172, το άρθρο 192 

παράγραφος 1, το άρθρο 207 παράγραφος 2, το άρθρο 214 παράγραφος 3 και το άρθρο 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 Επιτροπής1,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία3,

1 ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 29.
2 ΕΕ C 164 της 8.5.2018, σ. 82.
3 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της ….
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποίησε το νομικό πλαίσιο που διέπει τις 

αρμοδιότητες που αναθέτει ο νομοθέτης στην Επιτροπή, εισάγοντας διάκριση 

μεταξύ των αρμοδιοτήτων 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 αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση πράξεων προς 

εξασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση νομικά δεσμευτικών πράξεων 

της Ένωσης (εκτελεστικές πράξεις).

(2) Νομοθετικές πράξεις που εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 

της Λισαβόνας αναθέτουν στην Επιτροπή εξουσίες για τη θέσπιση μέτρων στο 

πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που θεσπίστηκε με το άρθρο 5α της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου4.

(3) Προηγούμενες προτάσεις σχετικά με την εναρμόνιση των διατάξεων που 

παραπέμπουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο με το νομικό πλαίσιο που 

θέσπισε η Συνθήκη της Λισαβόνας ▌αποσύρθηκαν5 λόγω στασιμότητας των 

διοργανικών διαπραγματεύσεων.

4 Απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, 
σ. 23).
5 ΕΕ C 80 της 7.2.2015, σ. 17.
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(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν, στη 

συνέχεια, επί ενός νέου πλαισίου για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο 

της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου6 και αναγνώρισαν την ανάγκη να εναρμονιστεί όλη η 

υφιστάμενη νομοθεσία με το νομικό πλαίσιο που θέσπισε η Συνθήκη της Λισαβόνας. 

Ειδικότερα, συμφώνησαν ως προς την ανάγκη να δώσουν ύψιστη προτεραιότητα 

στην ταχεία εναρμόνιση όλων των βασικών πράξεων που εξακολουθούν να 

παραπέμπουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε να 

εκπονήσει πρόταση για την εν λόγω εναρμόνιση έως το τέλος του 2016.

(5) Η πλειονότητα των εξουσιοδοτήσεων στις βασικές πράξεις που προβλέπουν τη 

χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο πληροί τα κριτήρια του άρθρου 290 

παράγραφος 1 της Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 

θα πρέπει να προσαρμοστεί στην εν λόγω διάταξη.

(6) Άλλες εξουσιοδοτήσεις στις βασικές πράξεις που προβλέπουν τη χρήση της 

κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 291 

παράγραφος 2 ΣΛΕΕ και θα πρέπει να προσαρμοστούν στην εν λόγω διάταξη.

6 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
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(7) 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 Συμβουλίου7.

(8) Σε ένα περιορισμένο αριθμό βασικών πράξεων που προβλέπουν επί του παρόντος τη 

χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, οι αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις δεν 

είναι πλέον απαραίτητες και θα πρέπει συνεπώς να απαλειφθούν.

(9) Το σημείο 31 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου αναφέρει ότι, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή 

παρέχει αντικειμενικές αιτιολογήσεις βάσει της ουσιαστικής σχέσης μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων εξουσιοδοτήσεων που περιλαμβάνονται σε μια ενιαία νομοθετική 

πράξη, και εκτός εάν η νομοθετική πράξη ορίζει άλλως, οι εξουσιοδοτήσεις 

μπορούν να ομαδοποιούνται. Οι διαβουλεύσεις κατά την προετοιμασία κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν για να υποδείξουν 

ποιες αναθέσεις εξουσίας θεωρείται ότι συνδέονται με ουσιώδη σχέση. Στις 

περιπτώσεις αυτές, τυχόν αντίρρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου θα επισημαίνει σαφώς σε ποια ανάθεση εξουσίας αναφέρεται ειδικά. 

Σε περιορισμένο αριθμό βασικών πράξεων που απαριθμούνται στο παράρτημα 

του παρόντος κανονισμού, έχει συμπεριληφθεί στη βασική πράξη σαφής διάταξη 

σχετικά με την έκδοση χωριστών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για διαφορετικές 

κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες.

7 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).



AM\1182554EL.docx 6/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

(10) Ο παρών κανονισμός δεν θα 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.

(11) Δεδομένου ότι οι προσαρμογές και τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν αφορούν 

αποκλειστικά διαδικασίες σε επίπεδο Ένωσης, δεν απαιτείται, στην περίπτωση των 

οδηγιών, μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών.

(12) Συνεπώς, οι σχετικές πράξεις θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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Άρθρο 1

Οι πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα τροποποιούνται σύμφωνα με το εν λόγω 

παράρτημα.

Άρθρο 2

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 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής 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.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

▌

I. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

▌

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

επιπέδου8

8 EΕ L 113 της 30.4.2002, σ. 1.
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Για να καθοριστούν οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση του .eu κωδικού χώρας του 

τομέα ανωτάτου επιπέδου (ccTLD), που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 733/2002, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, για τη συμπλήρωση του εν λόγω κανονισμού με 

τα κριτήρια και τη διαδικασία για τον καθορισμό του μητρώου, καθώς και με 

κανόνες δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά την υλοποίηση και τις λειτουργίες του 

.eu τομέα ανωτάτου επιπέδου (TLD) και τις αρχές δημοσίου συμφέροντος για τις 

καταχωρίσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις της, μεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα 

με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση  συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι 

εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο:

«α) εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5α, 

προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση 

των κριτηρίων και της διαδικασίας καθορισμού του μητρώου.

Όταν, σε περίπτωση θέσπισης των κριτηρίων και της διαδικασίας για τον 

καθορισμό του μητρώου, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η 

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5β εφαρμόζεται στις 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο·».
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2) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει, μετά από διαβούλευση 

με το μητρώο, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5α 

προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση 

κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις 

λειτουργίες του .eu TLD και για τον καθορισμό αρχών δημοσίου 

συμφέροντος για τις καταχωρίσεις.»,

β) στην παράγραφο 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:

«Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή, εντός 30 ημερών από τη 

δημοσίευση, εγείρουν ένσταση για κάποιο σημείο που περιλαμβάνεται 

σε κοινοποιημένο κατάλογο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5α, 

προκειμένου να θεραπεύσει την  κατάσταση συμπληρώνοντας τον 

παρόντα κανονισμό.»·
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3) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 5α 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 

παράγραφοι 1 και 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν 

ανατεθεί το αργότερα εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς 

περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 

λήξη κάθε περιόδου.



AM\1182554EL.docx 13/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο 

άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 

παράγραφος 1 και του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 τίθεται σε ισχύ 

εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη 

κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 

λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 5β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.
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2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν 

αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του 

άρθρου 5α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί 

την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

4) στο άρθρο 6 οι παράγραφοι 3 και 4 απαλείφονται.

2. Απόφαση αριθ. 626/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 30ής Ιουνίου 2008, για την επιλογή και αδειοδότηση συστημάτων που παρέχουν 

κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (MSS)9

Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής της απόφασης αριθ. 

626/2008/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 

σχετικά με τις ενδεδειγμένες λεπτομέρειες της συντονισμένης εφαρμογής των 

κανόνων περί επιβολής της εφαρμογής. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 

ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

9 EΕ L 172 της 26.1.2005, σ. 15.
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Επομένως, η απόφαση αριθ. 626/2008/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, μέτρα που 

καθορίζουν οιουσδήποτε ενδεδειγμένους τρόπους για τη συντονισμένη 

εφαρμογή των κανόνων επιβολής της εφαρμογής στους οποίους 

αναφέρεται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου, 

συμπεριλαμβανομένων των κανόνων της συντονισμένης αναστολής ή 

της ανάκλησης αδειών για αθέτηση των κοινών όρων κατά το άρθρο 7 

παράγραφος 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με 

τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3»·

2) στο άρθρο 10, η παράγραφος 4 διαγράφεται.



AM\1182554EL.docx 17/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

II. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με 

την ανθρωπιστική βοήθεια10

Από τη θέσπιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96, το 1996, δεν χρειάστηκε ποτέ 

να θεσπίσει μέτρα η Επιτροπή σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 

προκειμένου να τροποποιήσει μη ουσιώδη στοιχεία του εν λόγω κανονισμού. Δεν 

φαίνεται να υπάρχει προβλέψιμη ανάγκη να το πράξει στο μέλλον. Η δυνατότητα 

θέσπισης εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 

θα πρέπει συνεπώς να απαλειφθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/96, χωρίς να 

χρειάζεται να ανατίθενται εξουσίες στην Επιτροπή ▌.

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 15, η παράγραφος 1 διαγράφεται·

2) στο άρθρο 17, η παράγραφος 4 διαγράφεται.

10 EΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1.
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ΙΙI. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ

▌

1. Οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις 

ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (πρώτη ειδική 

οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)11

11 ΕΕ L 393 της 30.12.1989, σ.1.
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Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση σχετικά 

με τον σχεδιασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή τμημάτων των χώρων εργασίας, 

η τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και των 

γνώσεων στον τομέα των χώρων εργασίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να προβαίνει σε 

καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 89/654/ΕΟΚ. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 

της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 200312, η Επιτροπή 

επικουρείται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στο 

Χώρο Εργασίας κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας.

Επομένως, η οδηγία 89/654/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

Τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 9α που προβαίνουν σε καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις 

στα παραρτήματα, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική εναρμόνιση 

και τυποποίηση σχετικά με τον σχεδιασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή 

τμημάτων των χώρων εργασίας, η τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των 

διεθνών ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και των γνώσεων στον τομέα των χώρων 

εργασίας.

12 Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την ίδρυση Συμβουλευτικής 
Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας (ΕΕ C 218 της 13.9.2003, σ. 1).



AM\1182554EL.docx 21/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις που 

συνεπάγονται άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τη φυσική υγεία και την 

ασφάλεια εργαζομένων και άλλων προσώπων, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος 

χαρακτήρα ▌απαιτούν την ανάληψη δράσης σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9β.

2) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 9α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν 

ανατεθεί το αργότερα εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς 

περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 

λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα 

προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 

μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.
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Άρθρο 9β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν 

αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του 

άρθρου 9α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί 

την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

__________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».
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2. Οδηγία 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις 

ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους 

εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία (τρίτη ειδική οδηγία κατά την 

έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)13

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση, η 

τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και των 

γνώσεων στον τομέα των εξοπλισμών ατομικής προστασίας, θα πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε 

να προβαίνει σε καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 

89/656/ΕΟΚ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

13 EΕ L 393 της 30.12.1989, σ. 18.
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Σύμφωνα με την απόφαση της 22ας Ιουλίου 2003, η Επιτροπή επικουρείται από 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας 

κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας.

Επομένως, η οδηγία 89/656/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

Τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 9α που εφαρμόζουν καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις 

στα παραρτήματα, ▌προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική 

εναρμόνιση και τυποποίηση στον τομέα των εξοπλισμών ατομικής 

προστασίας, η τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων ή 

προδιαγραφών και των γνώσεων στον τομέα των εξοπλισμών ατομικής 

προστασίας.
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Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις που 

συνεπάγονται άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τη φυσική υγεία και την 

ασφάλεια εργαζομένων και άλλων προσώπων, , επιτακτικοί λόγοι επείγοντος 

χαρακτήρα απαιτούν την ανάληψη δράσης σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9β.»,

2) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 9α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 

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 σιωπηρά για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 

λήξη της κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα 

προβάλλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες 

κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.
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Άρθρο 9β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν 

αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του 

άρθρου 9α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί 

την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

__________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».
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3. Οδηγία 90/269/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1990, σχετικά με τις 

ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση 

φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 

εργαζομένων (τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 

της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)14

14 EΕ L 156 της 21.6.1990, σ. 9.
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Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών 

ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και των γνώσεων στον τομέα της χειρωνακτικής 

διακίνησης φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή 

χώρα των εργαζομένων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να προβαίνει σε καθαρά τεχνικές 

τροποποιήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 90/269/ΕΟΚ ▌. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι 

οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική 

συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο 

συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 

μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.



AM\1182554EL.docx 33/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Σύμφωνα με την απόφαση της 22ας Ιουλίου 2003, η Επιτροπή επικουρείται από 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας 

κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας.

Επομένως, η οδηγία 90/269/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

Τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 8α που προβαίνουν καθαρά σε τεχνικές τροποποιήσεις 

στα παραρτήματα, ώστε να λαμβάνονται υπόψη η τεχνολογική πρόοδος, η 

εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και των γνώσεων στον τομέα 

της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων.
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Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις που 

συνεπάγονται άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τη φυσική υγεία και την 

ασφάλεια εργαζομένων και άλλων προσώπων, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος 

χαρακτήρα απαιτούν την ανάληψη δράσης σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8β.».

2) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 8α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 

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 σιωπηρά για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 

λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα 

προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 

μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.
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Άρθρο 8β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν 

αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του 

άρθρου 8α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί 

την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

____________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».
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4. Οδηγία 90/270/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1990, σχετικά με τις 

ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με 

οθόνη οπτικής απεικόνισης (πέμπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 

παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)15

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση, η 

τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και των 

γνώσεων στον τομέα των εξοπλισμών ατομικής προστασίας, θα πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε 

να προβαίνει σε καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 

90/270/ΕΟΚ ▌. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

15 EΕ L 156 της 21.6.1990, σ. 14.
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Σύμφωνα με την απόφαση της 22ας Ιουλίου 2003, η Επιτροπή επικουρείται από 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας 

κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας.

Επομένως, η οδηγία 90/270/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 10

Τροποποιήσεις του παραρτήματος

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 10α που εισάγουν καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις στο 

παράρτημα ▌, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνολογική πρόοδος, η 

εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και των γνώσεων στον τομέα 

των εξοπλισμών με οθόνες οπτικής απεικόνισης.



AM\1182554EL.docx 40/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις που 

συνεπάγονται άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τη φυσική υγεία και την 

ασφάλεια εργαζομένων και άλλων προσώπων, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος 

χαρακτήρα ▌απαιτούν την ανάληψη δράσης σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10β.», 

2) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 10α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 

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 σιωπηρά για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 

λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα 

προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 

μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.
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Άρθρο 10β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν 

αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του 

άρθρου 10α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί 

την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

_________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».
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5. Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά με τις 

ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης 

ιατρικής περίθαλψης στα πλοία16

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη, η τεχνολογική πρόοδος, ή οι αλλαγές των 

διεθνών ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και τα νέα πορίσματα στον τομέα της ιατρικής 

περίθαλψης σε πλοία, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να προβαίνει σε καθαρά τεχνικές 

τροποποιήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ ▌. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι 

οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική 

συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο 

συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 

μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

16 EΕ L 113 της 30.4.1992, σ. 19.
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Σύμφωνα με την απόφαση της 22ας Ιουλίου 2003, η Επιτροπή επικουρείται από 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας 

κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας.

Επομένως, η οδηγία 92/29/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

Τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 8α που προβαίνουν καθαρά σε τεχνικές τροποποιήσεις 

στα παραρτήματα, ▌προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνολογική 

πρόοδος ή η εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και τα νέα 

πορίσματα όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη σε πλοία.
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Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις που 

συνεπάγονται άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τη φυσική υγεία και την 

ασφάλεια εργαζομένων και άλλων προσώπων, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος 

χαρακτήρα ▌απαιτούν την ανάληψη δράσης σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8β.»,

2) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 8α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 

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 σιωπηρά για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 

λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα 

προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 

μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.
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Άρθρο 8β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν 

αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του 

άρθρου 8α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί 

την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

_____________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».
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6. Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά με τις 

ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 

παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)17

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση, η 

τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και των 

γνώσεων σχετικά με τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να 

προβαίνει σε καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 

92/57/ΕΟΚ ▌. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

17 EΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 6.
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Σύμφωνα με την απόφαση της 22ας Ιουλίου 2003, η Επιτροπή επικουρείται από 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας 

κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας.

Επομένως, η οδηγία 92/57/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 13

Τροποποιήσεις του Παραρτήματος ΙV

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 13α που εισάγουν καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις στο 

παράρτημα IV, ▌ προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική εναρμόνιση 

και τυποποίηση, σχετικά με τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, καθώς και η 

τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και 

των γνώσεων όσον αφορά τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.
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Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις που 

συνεπάγονται άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τη φυσική υγεία και την 

ασφάλεια εργαζομένων και άλλων προσώπων, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος 

χαρακτήρα ▌απαιτούν την ανάληψη δράσης σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13β.»,

2) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 13α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 

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 σιωπηρά για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 

λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 13 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα 

προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 

μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.
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Άρθρο 13β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν 

αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του 

άρθρου 13α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί 

την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».
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7. Οδηγία 92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά με τις 

ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία 

(ενάτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 

89/391/ΕΟΚ)18

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση, η 

τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και των 

γνώσεων στον τομέα της σήμανσης ασφάλειας και υγείας στην εργασία, θα πρέπει 

να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 

ΣΛΕΕ, ώστε να προβαίνει σε καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις των παραρτημάτων 

της οδηγίας 92/58/ΕΟΚ ▌. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά 

τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

18 EΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 23.
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Σύμφωνα με την απόφαση της 22ας Ιουλίου 2003, η Επιτροπή επικουρείται από 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας 

κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας.

Επομένως, η οδηγία 92/58/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

Τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 9α που εισάγουν καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις στα 

παραρτήματα, ▌προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική εναρμόνιση και 

τυποποίηση όσον αφορά τη μελέτη και την κατασκευή μέσων ή διατάξεων 

σήμανσης ασφάλειας και/ή υγείας κατά την εργασία, καθώς και η τεχνολογική 

πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και τα 

επιτεύγματα στον τομέα των μέσων ή διατάξεων σήμανσης ασφάλειας και/ή 

υγείας κατά την εργασία.
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Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις που 

συνεπάγονται άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τη φυσική υγεία και την 

ασφάλεια εργαζομένων και άλλων προσώπων,  επιτακτικοί λόγοι επείγοντος 

χαρακτήρα ▌απαιτούν την ανάληψη δράσης σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9β.», 

2) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 9α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα 

προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 

μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.
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Άρθρο 9β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν 

αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του 

άρθρου 9α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί 

την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

_______________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».

▌
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8. Οδηγία 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1994, για την προστασία των 

νέων κατά την εργασία19

Για την επίτευξη επαρκούς προστασίας των νέων κατά την εργασία και προκειμένου 

να λαμβάνονται υπόψη η τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών κανόνων ή 

προδιαγραφών και της επιστημονικής προόδου, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να 

προβαίνει σε καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις του παραρτήματος της οδηγίας 

94/33/ΕΚ ▌. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

19 ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 12.
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Σύμφωνα με την απόφαση της 22ας Ιουλίου 2003, η Επιτροπή επικουρείται από 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας 

κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας.

Επομένως, η οδηγία 94/33/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 15

Τροποποιήσεις του παραρτήματος

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 15α που εισάγουν καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις στο 

παράρτημα ▌σε συνάρτηση με την τεχνολογική πρόοδο, την εξέλιξη των 

διεθνών κανόνων ή προδιαγραφών και την πρόοδο των γνώσεων σχετικά με 

την προστασία των νέων κατά την εργασία.»·
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2) Παρεμβάλλεται ▌το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 15α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 15 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 15 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.



AM\1182554EL.docx 66/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα 

προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 

μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».

9. Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της 

υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους 

οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του 

άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)20

20 EΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.
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Για την επίτευξη επαρκούς προστασίας των εργαζομένων από κινδύνους για την 

υγεία και την ασφάλειά τους και προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική 

εναρμόνιση και τυποποίηση, η τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών 

προτύπων ή προδιαγραφών και τα νέα πορίσματα όσον αφορά τους χημικούς 

παράγοντες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να προβαίνει σε καθαρά τεχνικές 

τροποποιήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 98/24/ΕΚ ▌, και να συμπληρώνει 

την εν λόγω οδηγία με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση των ενδεικτικών οριακών 

τιμών επαγγελματικής έκθεσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, 

κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα 

με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Επομένως, η οδηγία 98/24/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 12α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία με τον 

καθορισμό των ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, λαμβάνοντας 

υπόψη τις διαθέσιμες τεχνικές μέτρησης.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τις οργανώσεις των εργαζομένων και των 

εργοδοτών σχετικά με τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης που 

θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης.

Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις που 

συνεπάγονται άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζομένους και 

άλλα πρόσωπα, τη φυσική υγεία και την ασφάλεια, επιτακτικοί λόγοι 

επείγοντος χαρακτήρα ▌απαιτούν την ανάληψη δράσης σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο η διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 12β.»,
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2) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α για την εφαρμογή καθαρά τεχνικών 

τροποποιήσεων στα παραρτήματα, ▌προκειμένου να λαμβάνονται 

υπόψη η τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση όσον αφορά τους χημικούς 

παράγοντες, καθώς και η τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών 

προτύπων ή προδιαγραφών και τα νέα πορίσματα στον τομέα των 

χημικών παραγόντων.

Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις που 

συνεπάγονται άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τη φυσική υγεία και 

την ασφάλεια  εργαζομένων και άλλων προσώπων, επιτακτικοί λόγοι 

επείγοντος χαρακτήρα ▌απαιτούν την ανάληψη δράσης σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο η διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 12β.»,
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3) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 12α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 12 

παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 

στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … [ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 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 σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, 

εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 

αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε 

περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και το 

άρθρο 12 παράγραφος 1 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 

παράγραφος 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν 

έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 

Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη 

κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 

λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 12β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.
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2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 

αντίρρηση κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η 

Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί 

αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».

▌

10. Οδηγία 2002/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 

Ιουνίου 2002, περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον αφορά 

την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 

παράγοντες (κραδασμοί) (δέκατη έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 

παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)21

21 EΕ L 177 της 6.7.2002, σ. 13.
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Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση όσον 

αφορά τον σχεδιασμό, την ανέγερση, την παραγωγή ή την κατασκευή εξοπλισμού 

και χώρων εργασίας, καθώς και η τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των 

εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων ή προδιαγραφών και τα νέα πορίσματα, 

στον τομέα του θορύβου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να προβαίνει σε καθαρά τεχνικές 

τροποποιήσεις του παραρτήματος της οδηγίας 2002/44/ΕΚ ▌. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι 

οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική 

συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο 

συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 

μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Σύμφωνα με την απόφαση της 22ας Ιουλίου 2003, η Επιτροπή επικουρείται από 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας 

κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας.

Επομένως, η οδηγία 2002/44/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Τροποποιήσεις του παραρτήματος

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 11α για την εφαρμογή καθαρά τεχνικών 

τροποποιήσεων στο παράρτημα, ▌προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η 

τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση, όσον αφορά τον σχεδιασμό, την 

ανέγερση, την παραγωγή ή την κατασκευή εξοπλισμού και χώρων εργασίας, 

και η τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 

προτύπων ή προδιαγραφών και τα νέα πορίσματα, στον τομέα των μηχανικών 

κραδασμών.
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Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις που 

συνεπάγονται άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τη φυσική υγεία και την 

ασφάλεια εργαζομένων και άλλων προσώπων, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος 

χαρακτήρα ▌απαιτούν την ανάληψη δράσης σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11β.»,

2) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 11α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από την… [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 11 

τίθενται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών 

από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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Άρθρο 11β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Αρχίζει να ισχύει 

αμέσως και εφαρμόζεται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους 

λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 

αντίρρηση για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη με τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 11α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η 

Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί 

αντιρρήσεως απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) το άρθρο 12 διαγράφεται.
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11. Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης 

Φεβρουαρίου 2003, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την 

έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες 

(θόρυβος) (17η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της 

οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)22

22 EΕ L 42 της 15.2.2003, σ. 38.
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Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση όσον 

αφορά τον σχεδιασμό, την ανέγερση, την παραγωγή ή την κατασκευή εξοπλισμού 

και χώρων εργασίας, καθώς και η τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των 

εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων ή προδιαγραφών και τα νέα πορίσματα, 

όσον αφορά τον θόρυβο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να προβαίνει σε καθαρά τεχνικές 

τροποποιήσεις της οδηγίας 2003/10/ΕΚ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 

διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 

μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Σύμφωνα με την απόφαση της 22ας Ιουλίου 2003, η Επιτροπή επικουρείται από 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας 

κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας.

Επομένως, η οδηγία 2003/10/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Τροποποιήσεις της οδηγίας

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 12α για την εφαρμογή καθαρά τεχνικών 

τροποποιήσεων στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η 

τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση, όσον αφορά τον σχεδιασμό, την 

ανέγερση, την παραγωγή ή την κατασκευή εξοπλισμού και χώρων εργασίας, 

καθώς και η τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των εναρμονισμένων 

ευρωπαϊκών προτύπων ή προδιαγραφών και τα νέα πορίσματα, στον τομέα του 

θορύβου.
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Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις που 

συνεπάγονται άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τη φυσική υγεία και την 

ασφάλεια εργαζομένων και άλλων προσώπων, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος 

χαρακτήρα ▌απαιτούν την ανάληψη δράσης σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12β.»,

2) προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 12α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 12 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 12 

τίθενται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία 

αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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Άρθρο 12β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 

αντίρρηση για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη με τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η 

Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί 

αντιρρήσεως απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

__________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) Το άρθρο 13 απαλείφεται.
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12. Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης 

Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά 

την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της 

οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)23

23 EΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 50.
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Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών 

ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και τα νέα πορίσματα όσον αφορά την έκθεση σε 

καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να 

προβαίνει σε καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις του παραρτήματος II της οδηγίας 

2004/37/ΕΚ ▌. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Σύμφωνα με την απόφαση της 22ας Ιουλίου 2003, η Επιτροπή επικουρείται από 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας 

κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας.

Επομένως, η οδηγία 2004/37/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 17

Τροποποίηση του παραρτήματος IΙ

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 17α για την εφαρμογή καθαρά τεχνικών 

τροποποιήσεων στο παράρτημα II, ▌ προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η 

τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και 

τα νέα πορίσματα, όσον αφορά τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 

παράγοντες.

Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις που 

συνεπάγονται άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τη φυσική υγεία και την 

ασφάλεια εργαζομένων και άλλων προσώπων, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος 

χαρακτήρα ▌απαιτούν την ανάληψη δράσης σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17β.»,
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2) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 17α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 17 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 17 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 17β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στην κοινοποίηση 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.
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2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 

αντίρρηση για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη με τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 17α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η 

Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί 

αντιρρήσεως απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».

13. Οδηγία 2006/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2006, περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον 

αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 

παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία) (19η ειδική οδηγία κατά την έννοια του 

άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)24.

24 EΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 38.
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Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση όσον 

αφορά τον σχεδιασμό, την ανέγερση, την παραγωγή ή την κατασκευή εξοπλισμού 

και χώρων εργασίας, καθώς και η τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των 

εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων ή διεθνών προδιαγραφών και τα νέα 

επιστημονικά πορίσματα, στον τομέα της έκθεσης των εργαζομένων σε οπτική 

ακτινοβολία, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να προβαίνει σε καθαρά τεχνικές 

τροποποιήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 2006/25/ΕΚ ▌. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι 

οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική 

συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο 

συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 

μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Σύμφωνα με την απόφαση της 22ας Ιουλίου 2003, η Επιτροπή επικουρείται από 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας 

κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας.

Επομένως, η οδηγία 2006/25/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 10

Τροποποίηση των παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 10α για την εφαρμογή καθαρά τεχνικών 

τροποποιήσεων των παραρτημάτων, ▌προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η 

τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση, όσον αφορά τον σχεδιασμό, την 

ανέγερση, την παραγωγή ή την κατασκευή εξοπλισμού και χώρων εργασίας, 

καθώς και η τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των εναρμονισμένων 

ευρωπαϊκών προτύπων ή διεθνών προδιαγραφών και τα νέα επιστημονικά 

πορίσματα, στον τομέα της έκθεσης των εργαζομένων σε οπτική ακτινοβολία. 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν επιφέρουν μεταβολή των οριακών τιμών 

έκθεσης που καθορίζονται στα παραρτήματα.
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Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις που 

συνεπάγονται άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τη φυσική υγεία και την 

ασφάλεια εργαζομένων και άλλων προσώπων, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος 

χαρακτήρα ▌απαιτούν την ανάληψη δράσης σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10β.»,

2) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 10α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 10β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.
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2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 

αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του 

άρθρου 10α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί 

την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. ▌

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) το άρθρο 11 απαλείφεται.

▌

14. Οδηγία 2009/148/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 

Νοεμβρίου 2009 για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας25

25 EΕ L 330 της 16.12.2009, σ. 28.
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Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η τεχνολογική πρόοδος, θα πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε 

να προβαίνει σε τροποποιήσεις ▌του παραρτήματος I της οδηγίας 2009/148/ΕΚ. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 

της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Σύμφωνα με την απόφαση της 22ας Ιουλίου 2003, η Επιτροπή επικουρείται από 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας 

κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας.
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Επομένως, η οδηγία 2009/148/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 9 απαλείφεται·

2) Στο άρθρο 18, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Για κάθε εργαζόμενο πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη εκτίμηση της 

κατάστασης της υγείας του πριν αρχίσει να εκτίθεται στη σκόνη που 

προέρχεται από αμίαντο ή από υλικά που περιέχουν αμίαντο.

Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει ειδική εξέταση του θώρακα. Στο 

παράρτημα I δίδονται συστάσεις πρακτικού χαρακτήρα των οποίων 

μπορούν να κάνουν χρήση τα κράτη μέλη για την κλινική 

παρακολούθηση των εργαζομένων. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, ώστε 

να τροποποιεί το παράρτημα I, ▌προσαρμόζοντάς το στην τεχνολογική 

πρόοδο.
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Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις που 

συνεπάγονται άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τη φυσική υγεία και 

την ασφάλεια εργαζομένων και άλλων προσώπων, ▌επιτακτικοί λόγοι 

επείγοντος χαρακτήρα ▌απαιτούν την ανάληψη δράσης σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο η διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 10β.

Πρέπει να διατίθεται νέα εκτίμηση μία τουλάχιστον φορά κάθε τρία έτη 

για όσο διάστημα διαρκεί η έκθεση στον αμίαντο.

Για κάθε εργαζόμενο που αφορά το πρώτο εδάφιο καταρτίζεται ατομικός 

ιατρικός φάκελος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και/ή την 

πρακτική.»·
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3) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 18α

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 18 

παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 

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 σιωπηρά για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 

λήξη της κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 

της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε 

αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 

ήδη.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 18 

παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός 

προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η 

προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν 

αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 18β

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.
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2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 

αντίρρηση για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη με τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 18α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η 

Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί 

αντιρρήσεως απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».

ΙV. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

▌

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών 

επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 

παραμέτρους26.

26 EΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 46.
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Προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 

έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί τα 

παραρτήματα του εν λόγω κανονισμού προσαρμόζοντάς τα στην τεχνολογική 

πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Τροποποιήσεις και προσαρμογές στην τεχνολογική πρόοδο

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 12α, για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 

όσον αφορά τα εξής:

α) θέσπιση απαιτήσεων πληροφόρησης σχετικά με τη διαβάθμιση της 

πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα των ελαστικών κατηγορίας C2 και C3, 

υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται κατάλληλες, εναρμονισμένες 

μέθοδοι δοκιμών·

β) προσαρμογή, όπου κρίνεται σκόπιμο, της διαβάθμισης της πρόσφυσης 

στις τεχνικές προδιαγραφές των ελαστικών που έχουν σχεδιασθεί κυρίως 

για επιδόσεις υπό συνθήκες πάγου και/ή χιονιού καλύτερες από εκείνες 

ενός κοινού ελαστικού όσον αφορά την ικανότητά του να εκκινεί το 

όχημα ή να διατηρεί ή να σταματά την κίνησή του·

γ) προσαρμογή των παραρτημάτων I έως V στην τεχνολογική πρόοδο.»,
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2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 12α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά 

με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 

της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

_______________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) το άρθρο 13 απαλείφεται.
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V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

▌

1. Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Δεκεμβρίου 1994, για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών 

(VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις 

τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων27

Για να διασφαλίζεται ότι οι προδιαγραφές για τον εξοπλισμό φόρτωσης από τον 

πυθμένα που ορίζονται στην οδηγία 94/63/ΕΚ αναθεωρούνται όταν ενδείκνυται και 

προκειμένου τα παραρτήματα να προσαρμόζονται στην τεχνολογική πρόοδο, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα της εν λόγω οδηγίας. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της 

εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

27 ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 24.
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Επομένως, η οδηγία 94/63/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το έκτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:

«Όλες οι τερματικές εγκαταστάσεις με εξοπλισμούς φόρτωσης βυτιοφόρων 

αυτοκινήτων πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία εξέδρα πλήρωσης, η οποία 

να πληροί τις προδιαγραφές για εξοπλισμό φόρτωσης από τον πυθμένα, οι 

οποίες καθορίζονται στο παράρτημα IV. Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά τις 

προδιαγραφές αυτές και της ανατίθεται η εξουσία να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α, για την τροποποίηση 

του παραρτήματος IV σύμφωνα με το αποτέλεσμα της επανεξετάσεως 

αυτής.»·

2) το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

Προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 7α, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα 

προσαρμόζοντάς τα στην τεχνολογική πρόοδο, εξαιρουμένων των οριακών 

τιμών του παραρτήματος II σημείο 2.»·
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3) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 7α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 εξουσία 

έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 

περίοδο πέντε ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά 

με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν 

από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 

σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο 

άρθρο 7 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. Αρχίζει να 

ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που 

ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 1 και το άρθρο 7 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 

Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη 

κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 

λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

4) το άρθρο 8 απαλείφεται.

▌

2. Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 

περιβαλλοντικού θορύβου28

28 EΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12
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Προκειμένου να προσαρμόζεται η οδηγία 2002/49/ΕΚ στην τεχνολογική και 

επιστημονική πρόοδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα της 

εν λόγω οδηγίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Επομένως, η οδηγία 2002/49/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
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1) το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α για την 

τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ προκειμένου να καθορίζονται 

κοινές μέθοδοι αξιολόγησης για τον προσδιορισμό των Lden και 

Lnight.»·

β) στην παράγραφο 3, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος III, προκειμένου να καθορίζονται κοινές μέθοδοι 

αξιολόγησης για τον προσδιορισμό των επιβλαβών επιδράσεων.»·
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2) το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Προσαρμογή στην τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 12α, ώστε να τροποποιεί το σημείο 3 του παραρτήματος 

Ι και τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, προσαρμόζοντάς τα στην τεχνολογική και 

επιστημονική πρόοδο.»·

3) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 12α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 12 

εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση 

σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 

μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση 

ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το 

αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου. 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 και 

στο άρθρο 12 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 

εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να 

ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που 

ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 12 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 

Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη 

κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 

λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

_____________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·
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4) το άρθρο 13 παράγραφος 3 διαγράφεται·

5) στο παράρτημα ΙΙΙ, η δεύτερη περίοδος της εισαγωγικής φράσης 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι σχέσεις δόσης-επίδρασης που εισάγονται με τις μελλοντικές αναθεωρήσεις 

του παρόντος παραρτήματος αφορούν ιδίως:».

3. Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 

Απριλίου 2004, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων 

που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και 

βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της 

οδηγίας 1999/13/ΕΚ29

29 EΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 87
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Για να διασφαλίζεται η χρήση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης για τον προσδιορισμό 

της συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές 

ενώσεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, για να τροποποιεί το παράρτημα III της οδηγίας 

2004/42/ΕΚ προσαρμόζοντάς το στην τεχνολογική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι 

οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική 

συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο 

συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 

μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Επομένως, η οδηγία 2004/42/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 11α, ώστε να τροποποιεί το παράρτημα III 

προσαρμόζοντάς το στην τεχνολογική πρόοδο.»,

2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 11α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων κατά ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 

πέντε ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.



AM\1182554EL.docx 126/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 11 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.05.2016, σ. 1.»·

3) στο άρθρο 12, η παράγραφος 3 διαγράφεται.

▌
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4. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 

έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ 

και 96/61/EΚ του Συμβουλίου30

30 EΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 1.
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Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 στην τεχνολογική πρόοδο 

και στην εξέλιξη του διεθνούς δικαίου, και προκειμένου να εξασφαλισθεί 

βελτιωμένη υποβολή εκθέσεων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 

έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί τα 

παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού προσαρμόζοντάς τα στην 

επιστημονική ή τεχνολογική πρόοδο ή ως αποτέλεσμα της έγκρισης από τη 

συνεδρίαση των συμβαλλομένων μελών στο πρωτόκολλο οιασδήποτε τροποποίησης 

των παραρτημάτων του πρωτοκόλλου της ΟΕΕ/ΗΕ για τα μητρώα έκλυσης και 

μεταφοράς ρύπων, καθώς και να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με την έναρξη 

υποβολής εκθέσεων για τις εκλύσεις ρύπων από μια ή περισσότερες διάσπαρτες 

πηγές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για τις εκλύσεις από 

διάσπαρτες πηγές, εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, προκειμένου να συμπληρώσει τον 

παρόντα κανονισμό με την έναρξη υποβολής εκθέσεων για τις εκλύσεις 

ρύπων από μία ή περισσότερες διάσπαρτες πηγές, χρησιμοποιώντας 

διεθνώς εγκεκριμένες μεθοδολογίες, όπου ενδείκνυνται.»,

2) το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 18

Τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 18α, για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ 

για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) την προσαρμογή τους στην επιστημονική ή τεχνολογική πρόοδο·

β) την προσαρμογή τους ως αποτέλεσμα της έγκρισης από τη συνεδρίαση 

των συμβαλλομένων μελών στο πρωτόκολλο οιασδήποτε τροποποίησης 

των παραρτημάτων του πρωτοκόλλου.»·
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3) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 18α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 18 εξουσία 

έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 

περίοδο πέντε ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά 

με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερα εννέα μήνες πριν από τη λήξη 

της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη κάθε περιόδου. 
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο 

άρθρο 18 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. Αρχίζει να 

ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που 

ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 3 και το άρθρο 18 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 

Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη 

κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 

λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

4) στο άρθρο 19, η παράγραφος 3 διαγράφεται.

5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, τη σήμανση και τη 

συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση 

των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού 

(EΚ) αριθ. 1907/200631

31 EΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.
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Για να διασφαλίζεται η τακτική επικαιροποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1272/2008, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ:

– για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του εν λόγω κανονισμού προς 

εναρμόνιση της ταξινόμησης και της επισήμανσης ουσιών·

– για την τροποποίηση του παραρτήματος VIII προς περαιτέρω εναρμόνιση 

των πληροφοριών που σχετίζονται με καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την 

υγεία και προληπτικά μέτρα·

– για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του εν λόγω κανονισμού και των 

παραρτημάτων I έως VIII του εν λόγω κανονισμού, προκειμένου να 

προσαρμοστούν στην τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 

της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.



AM\1182554EL.docx 134/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 37, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Η Επιτροπή, όταν κρίνει ότι η εναρμόνιση της ταξινόμησης και της 

επισήμανσης της συγκεκριμένης ουσίας είναι κατάλληλη, εκδίδει, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 53α, για την τροποποίηση του παραρτήματος VI με την 

εγγραφή της εν λόγω ουσίας μαζί με τα σχετικά στοιχεία ταξινόμησης 

και επισήμανσης στον πίνακα 3.1 του μέρους 3 του παραρτήματος VI 

και, ανάλογα με την περίπτωση, τα ειδικά όρια συγκέντρωσης ή 

συντελεστές m.

Αντίστοιχη εγγραφή περιλαμβάνεται στον πίνακα 3.2 του μέρους 3 του 

παραρτήματος VI με βάση τις ίδιες προϋποθέσεις έως τις 31 Μαΐου 

2015.

Εφόσον το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, στην περίπτωση 

εναρμόνισης της ταξινόμησης και της επισήμανσης των ουσιών, η 

διαδικασία του άρθρου 53β εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.»·
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2) Στο άρθρο 45, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 53α για την τροποποίηση του 

παραρτήματος VIII ώστε να εναρμονιστούν περαιτέρω οι πληροφορίες 

που σχετίζονται με καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και 

προληπτικά μέτρα, μετά από διαβούλευση με τους οικείους 

ενδιαφερομένους φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Κέντρων 

Δηλητηριάσεων και Κλινικών Τοξικολόγων (EAPCCT)·

3) Στο άρθρο 53, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 53α, ώστε να τροποποιεί το άρθρο 6 

παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 3, τα άρθρα 12 και 14, το 

άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο β), το άρθρο 23, τα άρθρα 25 έως 29, 

το άρθρο 35 παράγραφος 2 δεύτερο και τρίτο εδάφιο, καθώς και τα 

παραρτήματα Ι έως VIII, προκειμένου να τα προσαρμόσει στην 

τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 

περαιτέρω εξέλιξη του GHS, ειδικότερα των τροποποιήσεων του ΟΗΕ 

που αφορούν τη χρήση πληροφοριών σε παρόμοια μείγματα, και 

συνεκτιμώντας τις εξελίξεις στο πλαίσιο διεθνώς αναγνωρισμένων 

χημικών προγραμμάτων και τα δεδομένα από βάσεις δεδομένων 

ατυχημάτων.

Όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 53β εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.»·
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4) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 53α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 37 παράγραφος 5, το άρθρο 45 παράγραφος 

4 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για διάστημα πέντε 

ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 37 παράγραφος 5, το άρθρο 45 

παράγραφος 4 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά 

πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 

απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 37 

παράγραφος 5, το άρθρο 45 παράγραφος 4 και το άρθρο 53 

παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός 

προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η 

προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν 

αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 53β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.
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2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 

αντίρρηση κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξη με τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 53α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η 

Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί 

αντιρρήσεως απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

Άρθρο 53γ

Χωριστές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για διαφορετικές ανατιθέμενες 

αρμοδιότητες

Η Επιτροπή εκδίδει χωριστή κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για κάθε 

αρμοδιότητα που της ανατίθεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

5) στο άρθρο 54, οι παράγραφοι 3 και 4 απαλείφονται.

6. Οδηγία 2009/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά 

τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων32

32 ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 36.
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Για να διασφαλίζεται η συνέπεια προς τα συναφή πρότυπα που καθορίζει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί 

ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ, προσαρμόζοντάς τις στην 

τεχνολογική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Επομένως, η οδηγία 2009/126/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

Τεχνικές προσαρμογές

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 8α για την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5, ώστε να τα 

προσαρμόζει στην τεχνολογική πρόοδο, όταν είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται 

συνέπεια προς συναφές πρότυπο που έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN).

Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για την 

απόδοση της δέσμευσης ατμών βενζίνης και τον λόγο ατμών προς βενζίνη που 

καθορίζονται στο άρθρο 4 και τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στο 

άρθρο 5.»·
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2) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 8α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 

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 σιωπηρά για περιόδους ίσης 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 

λήξη κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) το άρθρο 9 απαλείφεται.

▌

VI. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EUROSTAT)

▌

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής 

ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE—αναθεώρηση 2 και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων 

κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς 

τομείς33

33 EΕ L 393 της 30.12.2006, σ.1.
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Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 στις τεχνολογικές και 

οικονομικές εξελίξεις και για την ευθυγράμμιση της NACE αναθ. 2 με άλλες 

οικονομικές και κοινωνικές ταξινομήσεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290  ΣΛΕΕ, για την τροποποίηση 

του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή 

να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο 

συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 

μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις».

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6α, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος Ι προκειμένου να λαμβάνονται 

υπόψη οι τεχνολογικές ή οικονομικές εξελίξεις ή για την 

ευθυγράμμιση με άλλες οικονομικές και κοινωνικές 

ταξινομήσεις.»·

2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 6α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας 

τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) στο άρθρο 7, η παράγραφος 3 διαγράφεται.

▌
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2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη δημιουργία νέας στατιστικής 

ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου34

Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2008 στις τεχνολογικές και 

οικονομικές εξελίξεις και για την ευθυγράμμιση με άλλες οικονομικές και 

κοινωνικές ταξινομήσεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, για την τροποποίηση του παραρτήματος 

του εν λόγω κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

34 EΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 65.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 451/2008 τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις».

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 «2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6α, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος ▌προκειμένου να λαμβάνονται 

υπόψη οι τεχνολογικές ή οικονομικές εξελίξεις ή για την 

ευθυγράμμιση με άλλες οικονομικές και κοινωνικές ταξινομήσεις.

Κατά την άσκηση της εν λόγω εξουσίας, η Επιτροπή μεριμνά 

ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μη συνεπάγονται 

σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση ή δαπάνες για τα κράτη μέλη ή 

τους συμμετέχοντες στην έρευνα.»,

2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 6α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 

της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε 

αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 

ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός 

προθεσμίας τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η 

προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν 

αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) στο άρθρο 7, η παράγραφος 3 διαγράφεται.
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VII. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΜΕ

▌

1. Οδηγία 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 1976, περί προσεγγίσεως 

των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στην προπαρασκευή σε 

μάζα ή όγκο ορισμένων προϊόντων σε προσυσκευασία35

Προκειμένου να προσαρμόζεται η οδηγία 76/211/ΕΚ στην τεχνολογική και 

επιστημονική πρόοδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα Ι 

και ΙΙ της εν λόγω οδηγίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά 

τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

35 ΕΕ L 46 της 21.2.1976, σ. 1.
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Επομένως, η οδηγία 76/211/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 6α, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ με 

σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνολογική πρόοδο.»·

2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 6α

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

▌

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

▌
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2. Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

8ης Μαΐου 2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 

την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους36

Προκειμένου να προσαρμόζεται η οδηγία 2000/14/ΕΚ στην τεχνολογική και 

επιστημονική πρόοδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙ 

της εν λόγω οδηγίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

36 EΕ L 162 της 3.7.2000, σ. 1.
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Επομένως, η οδηγία 2000/14/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 18, η παράγραφος 2 διαγράφεται·

2) Το  άρθρο 18α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 18α

Τροποποιήσεις του παραρτήματος III

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 18β, ώστε να τροποποιεί το παράρτημα III 

προσαρμόζοντάς το στην τεχνολογική πρόοδο. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις δεν έχουν άμεσες επιπτώσεις στη μετρούμενη στάθμη ακουστικής 

ισχύος του εξοπλισμού που εμπίπτει στο άρθρο 12, ιδίως δε μέσω της 

ενσωμάτωσης παραπομπών στα συναφή ευρωπαϊκά πρότυπα.»·

3)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 18β

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 18α εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 18α 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της 

απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 18α 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·
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4) στο άρθρο 19, το στοιχείο β) απαλείφεται.

▌

3. Οδηγία 2004/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Φεβρουαρίου 2004, για την επιθεώρηση και τον έλεγχο της ορθής 

εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ)37

Προκειμένου να εγκρίνεται η αναγκαία τεχνική προσαρμογή της οδηγίας 2004/9/ΕΚ, 

θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε:

– να τροποποιεί την εν λόγω οδηγία για να επιλύει διαφωνίες σε σχέση με τον 

έλεγχο συμμόρφωσης προς την ΟΕΠ·

– να τροποποιεί τη διατύπωση της εγγύησης στην εν λόγω οδηγία·

– να τροποποιεί το παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας, ώστε να λαμβάνεται 

υπόψη η τεχνολογική πρόοδος.

37 EΕ L 50 της 20.2.2004, σ. 28.
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Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 

της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Επομένως, η οδηγία 2004/9/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6α για την τροποποίηση της παρούσας 

οδηγίας προς επίλυση των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος Ι δεν αλλάζουν τη φύση της 

παροχής καθοδήγησης για τις διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσης 

προς την ΟΕΠ και για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων των 

πειραματικών μονάδων και των ελέγχων των μελετών.»
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2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 6α

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 

2 εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 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 σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το 

αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.



AM\1182554EL.docx 164/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και το 

άρθρο 8 παράγραφος 2 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφος 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν 

έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 

Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη 

κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 

λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»,

3) στο άρθρο 7, η  παράγραφος 3 διαγράφεται·

4) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6α, προκειμένου να τροποποιεί:

α) τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2·

β) το παράρτημα Ι, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τεχνολογική 

πρόοδος.».

▌
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4. 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/EK38

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη νέες εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, για την 

τροποποίηση του ενδεικτικού καταλόγου δομικών στοιχείων ασφαλείας του 

παραρτήματος V της οδηγίας 2006/42/ΕΚ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 

διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 

μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

38 EΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24.
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Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής της οδηγίας 2006/42/ΕΚ, θα 

πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή σχετικά με τα 

αναγκαία μέτρα για τα δυνητικώς επικίνδυνα μηχανήματα. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 

θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Επομένως, η οδηγία 2006/42/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 2, το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου γ)  

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ενδεικτικός κατάλογος των δομικών στοιχείων ασφαλείας περιλαμβάνεται 

στο παράρτημα V»·

2) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21α, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος V προς ενημέρωση του ενδεικτικού καταλόγου των 

δομικών στοιχείων ασφαλείας.»·

3) στο άρθρο 9 παράγραφος 3, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται 

από το ακόλουθο κείμενο:

«Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το αποτέλεσμα της διαβούλευσης αυτής, η 

Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία 

παραπέμπει το άρθρο 22 παράγραφος 3.»·
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4) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 21α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός 

προθεσμίας τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η 

προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν 

αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

5) Στο άρθρο 22, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, 

εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

___________________________

* 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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5. Οδηγία 2009/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τις κοινές διατάξεις για τα όργανα μετρήσεως και 

για τις μεθόδους μετρολογικού ελέγχου39

Για να διασφαλίζεται η πραγματοποίηση των αναγκαίων τεχνικών προσαρμογών της 

οδηγίας 2009/34/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, για να τροποποιεί τα παραρτήματα της 

εν λόγω οδηγίας, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνολογική πρόοδο. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της 

εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

39 EΕ L 106 της 28.4.2009, σ. 7.



AM\1182554EL.docx 172/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Όσον αφορά την εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παράγραφος 3, το οποίο προβλέπει 

ότι τα κράτη μέλη που έχουν χορηγήσει έγκριση ΕΚ τύπου περιορισμένης ισχύος 

υποβάλλουν αίτηση προσαρμογής των παραρτημάτων Ι και ΙΙ στην τεχνολογική 

πρόοδο, οι εν λόγω εγκρίσεις ΕΚ τύπου περιορισμένης ισχύος δεν υφίστανται πλέον. 

Η εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παράγραφος 3 θα πρέπει συνεπώς να διαγραφεί.

Επομένως, η οδηγία 2009/34/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 5, η παράγραφος 3 διαγράφεται·

2) το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 16

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 16α, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ με 

σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνολογική πρόοδο.»·
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3) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 16α

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 16 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.



AM\1182554EL.docx 174/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 16 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 16 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

4) το άρθρο 17 απαλείφεται.

▌

6. Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις 

μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας40

40 EΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1.
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Για να διασφαλίζεται ότι ο κατάλογος των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας 

προϊόντων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της οδηγίας 2009/43/ΕΚ αντιστοιχεί 

επακριβώς στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει 

να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 

ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί το εν λόγω παράρτημα, καθώς και να τροποποιεί την εν 

λόγω οδηγία, όσον αφορά τις περιστάσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να 

εξαιρούν τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας από την 

υποχρέωση προηγούμενης χορήγησης άδειας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή 

να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο 

συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 

μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Επομένως, η οδηγία 2009/43/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή 

με δική της πρωτοβουλία, για την τροποποίηση της παραγράφου 2, 

προκειμένου να συμπεριλάβει περιπτώσεις, όταν:

α) η μεταφορά πραγματοποιείται υπό συνθήκες που δεν επηρεάζουν 

τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια,

β) η υποχρέωση προηγούμενης χορήγησης άδειας έχει γίνει ασύμβατη 

με τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών μετά τη θέσπιση 

της παρούσας οδηγίας,

γ) είναι αναγκαίο για τις διακυβερνητικές συνεργασίες όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4.»·
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2) το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 13

Τροποποίηση του παραρτήματος

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 13α, για την τροποποίηση του καταλόγου των 

συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων που περιλαμβάνεται στο 

παράρτημα έτσι ώστε να αντιστοιχεί επακριβώς στον Κοινό Στρατιωτικό 

Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 13β εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»,

3) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 13α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και το άρθρο 13 εξουσία 

έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 

περίοδο πέντε ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και το 

άρθρο 13 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. Αρχίζει να 

ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που 

ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

που ισχύουν ήδη. 
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4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 3 και το άρθρο 13 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 

Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη 

κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 

λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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Άρθρο 13β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 

αντίρρηση κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξη με τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 13α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η 

Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί 

αντιρρήσεως απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

4) το άρθρο 14 απαλείφεται.

▌
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7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου 

υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων και την τροποποίηση της οδηγίας 

2007/46/ΕΚ41

Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 79/2009 στην τεχνολογική πρόοδο 

όσον αφορά την ασφάλεια των υδρογονοκίνητων οχημάτων, θα πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, για τη 

συμπλήρωση του εν λόγω κανονισμού με τεχνικές απαιτήσεις για τα οχήματα αυτά 

καθώς και με διοικητικές διατάξεις, υποδείγματα διοικητικών εγγράφων και 

υποδείγματα σήμανσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

41 EΕ L 35 της 4.2.2009, σ. 32.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009 τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες κατ’ εξουσιοδότηση

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 12α, προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα 

κανονισμό σε συνάρτηση με την τεχνολογική πρόοδο, εφαρμόζοντας:

α) λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες δοκιμής που ορίζονται στα 

παραρτήματα II έως V·

β) λεπτομερείς κανόνες για τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση 

κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων υδρογόνου που ορίζονται 

στο παράρτημα VI·

γ) λεπτομερείς κανόνες για τις απαιτήσεις για την ασφαλή και αξιόπιστη 

λειτουργία των κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων υδρογόνου 

που ορίζονται στο άρθρο 5·
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δ) προδιαγραφές για τις απαιτήσεις που αφορούν ένα από τα κατωτέρω:

i) τη χρήση καθαρού υδρογόνου ή μείγματος υδρογόνου και φυσικού 

αερίου/βιομεθανίου,

ii) νέες μορφές αποθήκευσης ή χρήσης υδρογόνου,

iii) την προστασία του οχήματος από την πρόσκρουση όσον αφορά την 

ακεραιότητα των κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων 

υδρογόνου,

iv) απαιτήσεις ασφάλειας για το ολοκληρωμένο σύστημα, οι οποίες να 

καλύπτουν τουλάχιστον την ανίχνευση διαρροής και τις απαιτήσεις 

που αφορούν το αέριο καθαρισμού,

v) ηλεκτρική μόνωση και ηλεκτρική ασφάλεια·

ε) διοικητικές διατάξεις για την έγκριση τύπου ΕΚ οχημάτων όσον αφορά 

την πρόωση με υδρογόνο, καθώς και κατασκευαστικών στοιχείων και 

συστημάτων υδρογόνου·
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στ) κανόνες για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους 

κατασκευαστές για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου και της 

επιθεώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5·

ζ) λεπτομερείς κανόνες για την επισήμανση ή άλλα μέσα για τη σαφή και 

ταχεία αναγνώριση των υδρογονοκίνητων οχημάτων που αναφέρονται 

στο παράρτημα VI σημείο 16·

και

η) άλλα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.»·

2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 12α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12  εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 12 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) το άρθρο 13 απαλείφεται.
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8. 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/ΕΚ42

42 EΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76
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Προκειμένου να προσαρμόζεται η οδηγία 2009/81/ΕΚ στις ταχείες τεχνολογικές, 

οικονομικές και κανονιστικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί τα 

κατώτατα όρια για συμβάσεις ευθυγραμμίζοντάς τα προς τα κατώτερα όρια που 

προβλέπει η οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου43, να τροποποιεί τις αναφορές στο Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες 

Συμβάσεις (ονοματολογία του CPV) και να τροποποιεί ορισμένους αριθμούς 

αναφοράς στην ονοματολογία του CPV, καθώς και τον τρόπο παραπομπής, στις 

προκηρύξεις, σε ορισμένες θέσεις της ονοματολογίας CPV. Δεδομένου ότι τα 

τεχνικά δεδομένα και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων ηλεκτρονικής παραλαβής 

θα πρέπει να επικαιροποιούνται ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, είναι επίσης 

αναγκαίο να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να τροποποιεί τις τεχνικές 

λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων ηλεκτρονικής παραλαβής. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 

της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

43 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
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Επομένως, η οδηγία 2009/81/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
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1) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 6α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 68 παράγραφος 1 και το άρθρο 69 εξουσία 

έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 

περίοδο πέντε ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου. 
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3. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 68 παράγραφος 1 και το άρθρο 69 

παράγραφος 2 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. Αρχίζει να 

ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που 

ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 68 

παράγραφος 1 και το άρθρο 69 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν 

έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 

Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη 

κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 

λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 66β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.
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2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 

αντίρρηση για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη με τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 66α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η 

Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί 

αντιρρήσεως απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

2) στο άρθρο 67, οι παράγραφοι 3 και 4 απαλείφονται.

3) το άρθρο 68 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 66α, για την τροποποίηση των κατώτατων 

ορίων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.»·

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Όταν είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν τα κατώτατα όρια σύμφωνα με 

το πρώτο εδάφιο και χρονικοί περιορισμοί εμποδίζουν την χρήση της 

διαδικασίας του άρθρου 66α και, συνεπώς, το επιβάλλουν επιτακτικοί 

λόγοι επείγοντος, η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 66β 

εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα 

με την παρούσα παράγραφο.»·
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4) Στο άρθρο 69, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 66α, προκειμένου να τροποποιεί:

α) τους αριθμούς αναφοράς της ονοματολογίας CPV στα 

παραρτήματα Ι και ΙΙ, στο βαθμό που το γεγονός αυτό δεν 

μεταβάλλει το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 

και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, στις προκηρύξεις, αναφορά σε 

συγκεκριμένες θέσεις της CPV, εντός των κατηγοριών των 

υπηρεσιών που απαριθμούνται στα εν λόγω παραρτήματα,

β) τις λεπτομέρειες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων 

ηλεκτρονικής παραλαβής που προβλέπονται στα στοιχεία α), στ) 

και ζ) του παραρτήματος VΙΙΙ.»·

▌

VIII. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

1. Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την 

εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά 

την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (δέκατη ειδική 

οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)44

44 EΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1.
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Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών 

ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και τα νέα πορίσματα, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να 

επιφέρει καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις του παραρτήματος I της οδηγίας 

92/85/ΕΟΚ ▌. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Σύμφωνα με την απόφαση της 22ας Ιουλίου 2003, η Επιτροπή επικουρείται από 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας 

κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας.
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Επομένως, η οδηγία 92/85/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) ▌το άρθρο 13 ▌αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«▌Άρθρο 13

Τροποποιήσεις του παραρτήματος

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για να επιφέρει καθαρά τεχνικές 

τροποποιήσεις του παραρτήματος I ▌ προκειμένου να λαμβάνονται η 

τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων ή 

προδιαγραφών και τα νέα πορίσματα.

Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις που 

συνεπάγονται άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τη φυσική υγεία και 

την ασφάλεια εργαζομένων και άλλων προσώπων, επιτακτικοί λόγοι 

επείγοντος χαρακτήρα ▌απαιτούν την ανάληψη δράσης σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο η διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο 13β.»,
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2) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα ▌:

«Άρθρο 13α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 13 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της 

απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 13β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 

αντίρρηση για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη με τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 13α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η 

Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί 

αντιρρήσεως απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».
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2. Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση 

της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου45

Προκειμένου να επικαιροποιείται η οδηγία 2008/48/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290  ΣΛΕΕ, ώστε να 

τροποποιεί την οδηγία αυτή καθορίζοντας πρόσθετα τεκμήρια για τον υπολογισμό 

του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου ή τροποποιώντας τα υφιστάμενα 

τεκμήρια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

45 EΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66.
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Επομένως, η οδηγία 2008/48/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 19, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Εφόσον απαιτείται, το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο μπορεί να 

υπολογίζεται με τη χρήση των προσθέτων τεκμηρίων που καθορίζονται 

στο παράρτημα Ι.

Εφόσον τα τεκμήρια που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και στο μέρος 

ΙΙ του παραρτήματος Ι δεν επαρκούν για τον ενιαίο υπολογισμό του 

συνολικού ετησίου πραγματικού επιτοκίου ή δεν είναι πλέον 

προσαρμοσμένα στην εμπορική κατάσταση της αγοράς, η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 24α, για την τροποποίηση του παρόντος άρθρου και του μέρους ΙΙ 

του παραρτήματος I, καθορίζοντας τα απαιτούμενα πρόσθετα τεκμήρια 

για τον υπολογισμό του συνολικού ετησίου πραγματικού επιτοκίου, ή 

τροποποιώντας τα υφιστάμενα τεκμήρια.»·
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2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 24α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 19 παράγραφος 5 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου. 
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3. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 19 παράγραφος 5 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19 

παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός 

προθεσμίας τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η 

προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν 

αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) το άρθρο 25 απαλείφεται.
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IΧ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

▌

1. Οδηγία 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με την 

καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών 

επικίνδυνων εμπορευμάτων46

Για την προσαρμογή της οδηγίας 95/50/ΕΚ στην επιστημονική και τεχνολογική 

πρόοδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα 

με το άρθρο 290  ΣΛΕΕ, για την τροποποίηση των παραρτημάτων της εν λόγω 

οδηγίας, με σκοπό, ιδίως, να λαμβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις στην οδηγία 

2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου47. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι 

οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική 

συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο 

συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 

μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

46 EΕ L 249 της 17.10.1995, σ. 35.
47 Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΕΕ L 260 της 
30.9.2008, σ. 13).



AM\1182554EL.docx 207/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Επομένως, η οδηγία 95/50/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 9α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9α

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 9α, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα 

προσαρμόζοντάς τα στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο στα πεδία που 

καλύπτει η παρούσα οδηγία, προκειμένου, ιδίως, να λαμβάνονται υπόψη οι 

τροποποιήσεις στην οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου*.

___________________________

* Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές 

μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΕΕ L 260 της 30.9.2008, σ. 

13).»,

2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 9αα

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9α εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9α 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.



AM\1182554EL.docx 209/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9α 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) το άρθρο 9β διαγράφεται.

▌
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2. Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 

Ιουνίου 2002, για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της 

κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 

93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου48

Προκειμένου να προσαρμόζεται η οδηγία 2002/59/ΕΚ στην εξέλιξη του ενωσιακού 

και διεθνούς δικαίου και με βάση την εμπειρία που αποκομίζεται μέσω της 

εφαρμογής της, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί:

– τις παραπομπές της εν λόγω οδηγίας σε νομικές πράξεις της Ένωσης και του 

Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις 

διατάξεις του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου,

– συγκεκριμένους ορισμούς της εν λόγω οδηγίας, ώστε να ευθυγραμμίζονται με 

άλλες διατάξεις του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου,

– τα παραρτήματα I, III και IV της εν λόγω οδηγίας υπό το πρίσμα της 

τεχνολογικής προόδου και της εμπειρίας που αποκομίζεται με την εν λόγω 

οδηγία.

48 EΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 10.
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Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 

της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Επομένως, η οδηγία 2002/59/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 27

Τροποποιήσεις

1. Εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, προκειμένου να 

τροποποιεί τις παραπομπές της παρούσας οδηγίας σε νομικές πράξεις της 

Ένωσης και του ΔΝΟ, τους ορισμούς του άρθρου 3 και τα παραρτήματα, 

ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις του ενωσιακού ή του 

διεθνούς δικαίου που έχουν εκδοθεί ή τροποποιηθεί ή που έχουν αρχίσει 

να ισχύουν ▌.
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2. Εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, για την τροποποίηση 

των παραρτημάτων I, III και IV με σκοπό την προσαρμογή τους στην 

τεχνική πρόοδο και την πείρα που έχει αποκτηθεί με την παρούσα οδηγία 

▌.»·

2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 27α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 27 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 27 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 27 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) το άρθρο 28 απαλείφεται.

3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και 

πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) και για την τροποποίηση των 

κανονισμών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα 

πλοία49

49 EΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.
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Προκειμένου να επικαιροποιείται ο κατάλογος νομικών πράξεων της Ένωσης, στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2099/2002, που αναφέρονται στην επιτροπή ασφάλειας στη 

ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS), θα πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε 

να τροποποιεί τον εν λόγω κανονισμό, περιλαμβάνοντας σε αυτόν παραπομπή στις 

νομικές πράξεις της Ένωσης που αναθέτουν αρμοδιότητες στην COSS και οι οποίες 

έχουν αρχίσει να ισχύουν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά 

τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 διαγράφεται·

2) το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

Αρμοδιότητες της COSS και τροποποιήσεις

Η COSS ασκεί τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται δυνάμει της ισχύουσας 

ναυτιλιακής νομοθεσίας της Ένωσης.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 7α, για την τροποποίηση του άρθρου 2 σημείο 2, ώστε 

να περιλαμβάνει παραπομπή στις νομικές πράξεις της Ένωσης που αναθέτουν 

αρμοδιότητες στην COSS και οι οποίες έχουν αρχίσει να ισχύουν μετά την 

έκδοση του παρόντος κανονισμού.»·
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3) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 7α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».
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4. Οδηγία 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

14ης Απριλίου 2003, σχετικά µε ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά 

οχηµαταγωγά πλοία (ro-ro)50

Προκειμένου να προσαρμόζεται η οδηγία 2003/25/ΕΚ στην τεχνολογική πρόοδο, σε 

εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και στην εμπειρία που αποκομίζεται μέσω της 

εφαρμογής της, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290  ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα της εν λόγω 

οδηγίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

50 EΕ L 123 της 17.5.2003, σ. 22.
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Επομένως, η οδηγία 2003/25/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 10

Τροποποίηση των παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 10α, για την τροποποίηση των παραρτημάτων, 

προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ιδίως 

στον ΔΝΟ, και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας, 

υπό το πρίσμα της εμπειρίας και της τεχνολογικής προόδου.»·

2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 10α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 10 

ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 10 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) το άρθρο 11 απαλείφεται.
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5. Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση 

των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη 

μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για 

την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου51

Προκειμένου να προσαρμόζεται η οδηγία 2003/59/ΕΚ στην επιστημονική και 

τεχνική πρόοδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της 

εν λόγω οδηγίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

51 EΕ L 226 της 10.9.2003, σ. 4.
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Επομένως, η οδηγία 2003/59/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 11α, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα Ι και ΙΙ, 

προσαρμόζοντάς τα στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.»·

2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 11α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 11 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) το άρθρο 12 απαλείφεται.

▌
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6. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 785/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις απαιτήσεις ασφάλισης των 

αερομεταφορέων και των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών52

Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 785/2004 στην εξέλιξη του 

διεθνούς δικαίου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί ορισμένα ποσά στον εν λόγω 

κανονισμό υπό το πρίσμα των τροποποιήσεων των διεθνών συμφωνιών. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της 

εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

52 EΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 1.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 785/2004 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α, για την τροποποίηση των ποσών που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου όταν το 

επιβάλλει η τροποποίηση των σχετικών διεθνών συμφωνιών.»·

2) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α, για την τροποποίηση των ποσών που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου όταν το επιβάλλει η 

τροποποίηση των σχετικών διεθνών συμφωνιών.»·
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3) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 8α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 

2 εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή […] για περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 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 σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, 

εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 

αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε 

περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 6 παράγραφος 5 και το άρθρο 7 

παράγραφος 2 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. Αρχίζει να 

ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που 

ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφος 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν 

έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 

Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη 

κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 

λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

4) στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 διαγράφεται.
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7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 789/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη μετανηολόγηση φορτηγών και 

επιβατηγών πλοίων στο εσωτερικό της Κοινότητας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 613/91 του Συμβουλίου53.

Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 789/2004 στις εξελίξεις σε διεθνές 

επίπεδο, ιδίως στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, και για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του ανωτέρω κανονισμού με βάση την κτηθείσα εμπειρία και 

την τεχνολογική πρόοδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, προκειμένου να τροποποιεί 

συγκεκριμένους ορισμούς που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κανονισμό. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της 

εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

53 EΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 19.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 789/2004 τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 7, η παράγραφος 3 διαγράφεται·

2) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όπως ορίζεται 

στο άρθρο 3, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για την 

τροποποίηση των ορισμών του άρθρου 2, προκειμένου να λαμβάνονται 

υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στον ΔΝΟ, και να 

βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, υπό το 

πρίσμα της εμπειρίας και της τεχνολογικής προόδου ▌.»·
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3) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 9α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 9 παράγραφος 1 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα 

με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9 

παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός 

προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η 

προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν 

αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».

▌

8. Οδηγία 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης 

Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τις εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας54.

54 EΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 152.
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Για την προσαρμογή της οδηγίας 2005/44/ΕΚ στην τεχνολογική πρόοδο και 

προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία που αποκομίζεται μέσω της 

εφαρμογής της, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιούνται τα παραρτήματα I και II 

της εν λόγω οδηγίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.



AM\1182554EL.docx 239/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Επομένως, η οδηγία 2005/44/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 10

Τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 10α, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ με 

βάση την εμπειρία που αποκομίζεται μέσω της εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας και για την προσαρμογή των εν λόγω παραρτημάτων στην 

τεχνολογική πρόοδο.»·

2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 10α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα 

προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 

μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) στο άρθρο 11, η παράγραφος 4 διαγράφεται.



AM\1182554EL.docx 242/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

9. Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων55.

Προκειμένου να επικαιροποιούνται τα τεχνικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την 

ασφάλεια των λιμένων σε τακτική βάση, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290  ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί τα 

παραρτήματα I έως IV της οδηγίας 2005/65/ΕΚ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο 

συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 

μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

55 EΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 28.
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Επομένως, η οδηγία 2005/65/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 14

Τροποποίηση των παραρτημάτων Ι έως IV

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 14α, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως IV, 

ώστε να προσαρμόζονται στην εμπειρία που αποκομίζεται μέσω της 

εφαρμογής τους, χωρίς να διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας.

Εφόσον, στην περίπτωση τροποποιήσεων που απαιτούνται για την 

προσαρμογή των παραρτημάτων I έως IV, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι 

επείγοντος, η διαδικασία του άρθρου 14β εφαρμόζεται στις 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»·

2) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 14α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 14 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρο 14 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών 

από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή 

ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται 

κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 

του Συμβουλίου.
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Άρθρο 14β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 

αντίρρηση για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη με τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η 

Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί 

αντιρρήσεως απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) το άρθρο 15 απαλείφεται.
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10. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου 

αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την 

ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του 

πραγματικού αερομεταφορέα, καθώς και για την κατάργηση του άρθρου 9 της 

οδηγίας 2004/36/ΕΚ56

Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 στην επιστημονική και 

τεχνολογική πρόοδο και την περαιτέρω διευκρίνιση των εφαρμοστέων διαδικασιών, 

θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί το παράρτημα του εν λόγω κανονισμού και 

να τον συμπληρώνει με λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά ορισμένες διαδικασίες. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 

της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

56 EΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 15.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Τα κοινά κριτήρια για την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας σε 

αερομεταφορέα, που βασίζονται στα σχετικά πρότυπα ασφαλείας, 

καθορίζονται στο παράρτημα (εφεξής «κοινά κριτήρια»).

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος, προκειμένου να τροποποιεί τα κοινά κριτήρια, ώστε να 

λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.»·

2) το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

Λεπτομερείς κανόνες

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 14α προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα 

κανονισμό θεσπίζοντας λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες στις 

οποίες αναφέρεται το παρόν κεφάλαιο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 

ανάγκη να λαμβάνονται ταχέως οι αποφάσεις όσον αφορά την ενημέρωση του 

κοινοτικού καταλόγου.
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Όταν, στην περίπτωση των μέτρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, το 

επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η διαδικασία που αναφέρεται στο 

άρθρο 14β εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 

δυνάμει του παρόντος άρθρου.»·

3) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 14α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 εξουσία 

έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 

περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 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 σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το 

αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στο 

άρθρο 8 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. Αρχίζει να 

ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που 

ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.



AM\1182554EL.docx 251/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 

παράγραφος 2 και του άρθρου 8 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

εντός ενός μηνός από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 

περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν 

αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται για ένα μήνα κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 14β

Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 

αντίρρηση για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη με τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η 

Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί 

αντιρρήσεως απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·
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4) στο άρθρο 15, η παράγραφος 4 διαγράφεται.

▌

11. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 336/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, για την εφαρμογή του διεθνούς κώδικα 

διαχείρισης της ασφάλειας εντός της Κοινότητας και την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 3051/95 του Συμβουλίου57

Προκειμένου να επικαιροποιούνται οι διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του 

διεθνούς κώδικα διαχείρισης της ασφάλειας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί το 

παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 336/2006. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο 

συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 

μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

57 ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 1.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 336/2006 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όπως ορίζεται 

στο άρθρο 3, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 

οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και ιδίως στον ΔΝΟ, ή να βελτιώνεται η 

αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, υπό το πρίσμα της 

εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του.»·

2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 11α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 

της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε 

αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 

ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11 

παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 

την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή 

ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται 

κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 

του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

▌
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3) στο άρθρο 12, η παράγραφος 3 διαγράφεται.

12. Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης 

Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων 

εμπορευμάτων.58

Προκειμένου να προσαρμόζεται η οδηγία 2008/68/ΕΚ στην τεχνολογική και 

επιστημονική πρόοδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290  ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα της 

εν λόγω οδηγίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

58 EΕ L 260 της 30.9.2008, σ. 13.



AM\1182554EL.docx 257/346 PE637.696v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Επομένως, η οδηγία 2008/68/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις των 

ADR, RID και ADN, ιδίως εκείνων που αφορούν την επιστημονική και 

την τεχνική πρόοδο καθώς και στη χρήση τεχνολογιών ιχνηλάτησης και 

εντοπισμού ▌.»,

2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 8α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 

της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε 

αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 

ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 

παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 

την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή 

ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται 

κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 

του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 διαγράφεται.

▌
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13. Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς 

επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών 

αρχών59

Προκειμένου να προσαρμόζεται η οδηγία 2009/15/ΕΚ στην εξέλιξη των σχετικών 

διεθνών νομικών πράξεων και να τροποποιούνται τα ανώτατα ποσά που πρέπει να 

καταβάλλονται για την αποζημίωση των ζημιωθέντων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290  ΣΛΕΕ, για να 

τροποποιεί την εν λόγω οδηγία:

– ενσωματώνοντας μεταγενέστερες τροποποιήσεις των σχετικών διεθνών 

συμβάσεων, πρωτοκόλλων, κωδίκων και ψηφισμάτων, οι οποίες έχουν αρχίσει 

να ισχύουν·

– μεταβάλλοντας ορισμένα ποσά που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

59 EΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 47.
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Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 

της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Επομένως, η οδηγία 2009/15/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 5α

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 

της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε 

αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 

ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7 

παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 

την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή 

ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται 

κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 

του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·
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2) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 διαγράφεται·

3) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5α, για την τροποποίηση της παρούσας 

οδηγίας, χωρίς να διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της, προκειμένου:

α) να ενσωματώνονται, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις των σχετικών διεθνών συμβάσεων, 

πρωτοκόλλων, κωδίκων και ψηφισμάτων που αναφέρονται στο 

άρθρο 2 στοιχείο δ), στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 

παράγραφος 2, οι οποίες έχουν αρχίσει να ισχύουν·

β) να μεταβάλλονται τα ποσά που ορίζονται στο  άρθρο 5 

παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία ii) και iii).».

▌
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14. 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 πλοίων60

Προκειμένου να συμπληρώνεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2009 και να 

προσαρμόζεται στην εξέλιξη των διεθνών κανόνων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε:

– να τροποποιεί τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα Ι του εν 

λόγω κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις σχετικές αποφάσεις του 

ΔΝΟ·

– να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με κριτήρια για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας των κανόνων και διαδικασιών καθώς και των επιδόσεων 

των αναγνωρισμένων οργανισμών όσον αφορά την ασφάλεια των 

ταξινομημένων τους πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης που προέρχεται 

από αυτά, έχοντας ιδίως κατά νου τα στοιχεία που παρέχονται από το μνημόνιο 

συνεννόησης των Παρισίων για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα ή 

από παρεμφερή προγράμματα·

60 EΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 11.
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- να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με κριτήρια για να προσδιορίζεται 

πότε οι εν λόγω επιδόσεις αποτελούν απαράδεκτη απειλή κατά της ασφάλειας 

ή του περιβάλλοντος, στα οποία επιτρέπεται να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερες 

περιστάσεις που επηρεάζουν τους μικρότερου μεγέθους ή τους άκρως 

εξειδικευμένους οργανισμούς·

- να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με λεπτομερείς κανόνες περί 

προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών και περί ανακλήσεως της 

αναγνώρισης οργανισμών επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 

της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2009 τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 12, η παράγραφος 4 διαγράφεται·

2) Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α για την τροποποίηση του 

παραρτήματος Ι, χωρίς να διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του, 

προκειμένου να ενημερώνονται τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται σε 

αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις σχετικές αποφάσεις του ΔΝΟ.»·

3) στο άρθρο 14, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο 

κείμενο:

«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α, για να συμπληρώνει τον παρόντα 

κανονισμό ορίζοντας τα ακόλουθα:
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α) κριτήρια για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των κανόνων 

και διαδικασιών καθώς και των επιδόσεων των αναγνωρισμένων 

οργανισμών όσον αφορά την ασφάλεια των ταξινομημένων τους 

πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης που προέρχεται από αυτά, 

έχοντας ιδίως κατά νου τα στοιχεία που παρέχονται από το 

μνημόνιο συνεννόησης των Παρισίων για τον έλεγχο των πλοίων 

από το κράτος λιμένα ή από παρεμφερή προγράμματα·

β) κριτήρια για να προσδιορίζεται πότε οι εν λόγω επιδόσεις 

αποτελούν απαράδεκτη απειλή κατά της ασφάλειας ή του 

περιβάλλοντος, στα οποία επιτρέπεται να λαμβάνονται υπόψη 

ιδιαίτερες περιστάσεις που επηρεάζουν τους μικρότερου μεγέθους 

ή τους άκρως εξειδικευμένους οργανισμούς.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α, για να συμπληρώνει τον παρόντα 

κανονισμό θεσπίζοντας λεπτομερείς κανόνες για την επιβολή προστίμων 

και περιοδικών χρηματικών ποινών σύμφωνα με το άρθρο 6 και, εφόσον 

απαιτείται, για την ανάκληση της αναγνώρισης οργανισμών επιθεώρησης 

και ελέγχου πλοίων σύμφωνα με το άρθρο 7.»,
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4) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 14α

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και στο άρθρο 14 

παράγραφοι 1 και  2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

ανατίθεται στην Επιτροπή ▌για περίοδο πέντε ετών από την 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και στο 

άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13 

παράγραφος 1 και του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2 τίθεται σε ισχύ 

εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη 

κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν 

λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».

15. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που 

εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος61

Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009 σε άλλους ενωσιακούς 

και διεθνείς κανόνες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290  ΣΛΕΕ, ώστε:

61 EΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 24.
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– να τροποποιεί το παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού, ώστε να ενσωματώνει 

τις τροποποιήσεις στις διατάξεις της Σύμβασης των Αθηνών σχετικά με τη 

θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, 1974, ως 

τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του 2002·

– να τροποποιεί τα όρια που θέτει το παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού για 

πλοία κατηγορίας Β σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2009/45/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου62·

– να τροποποιεί το παράρτημα IΙ του εν λόγω κανονισμού, ώστε να 

ενσωματώνει τις τροποποιήσεις στις διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών 

του ΔΝΟ.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 

της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

62 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 (ΕΕ L 163 της 25.6.2009, 
σ. 1).
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

Τροποποίηση των παραρτημάτων

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να ενσωματώνει 

τις τροποποιήσεις των ορίων που καθορίζονται με το άρθρο 3 

παράγραφος 1, το άρθρο 4α παράγραφος 1, το άρθρο 7 παράγραφος 1 

και το άρθρο 8 της σύμβασης των Αθηνών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί δυνάμει του άρθρου 23 της εν λόγω 

συμβάσεως.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει, έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2016, βάσει κατάλληλης εκτίμησης των επιπτώσεων, 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για την 

τροποποίηση των ορίων που θέτει το παράρτημα Ι του παρόντος 

κανονισμού για πλοία κατηγορίας Β σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 

2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, 

λαμβάνοντας υπόψη, ▌τις συνέπειες επί των ναύλων και την ικανότητα 

της αγοράς να λάβει προσιτή ασφαλιστική κάλυψη στο απαιτούμενο 

επίπεδο με συνυπολογισμό του ιστορικού της πολιτικής για την ενίσχυση 

των δικαιωμάτων των επιβατών, καθώς και του εποχιακού χαρακτήρα 

τμήματος της κυκλοφορίας.
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2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος ΙΙ, προκειμένου να ενσωματώνει τις τροποποιήσεις στις 

διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών του ΔΝΟ.

___________________________

* 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 (ΕΕ L 163 της 

25.6.2009, σ. 1).»,

2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 9α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 

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. Αρχίζει να ισχύει την 

επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε 

αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 

ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 

παράγραφοι 1 και 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 

αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 

μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) το άρθρο 10 απαλείφεται.

▌
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X. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

▌

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, για τα ορφανά φάρμακα63.

Για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 141/2000, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290  

ΣΛΕΕ, για τη συμπλήρωση του εν λόγω κανονισμού με τους ορισμούς των όρων 

«παρόμοιο φάρμακο» και «υπεροχή από κλινική άποψη». Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο 

συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 

μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

63 ΕΕ L 18 της 22.1.2000, σ. 1.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2000 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10β για τη συμπλήρωση του παρόντος 

κανονισμού με τους ορισμούς των όρων «παρόμοιο φάρμακο» και 

«υπεροχή από κλινική άποψη».»·

2) στο άρθρο 10α, η παράγραφος 3 διαγράφεται·

3) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 10β

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 

της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε 

αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 

ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 

παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 

την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή 

ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται 

κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 

του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».
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2. Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 

Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών 

στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου64

Για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290  ΣΛΕΕ, ώστε να 

τροποποιεί τα παραρτήματα της εν λόγω οδηγίας και να συμπληρώνει την εν λόγω 

οδηγία με:

– κριτήρια παρέκκλισης και απαιτήσεις πληροφοριών για την κοινοποίηση της 

διάθεσης στην αγορά ορισμένων τύπων γενετικώς τροποποιημένων 

οργανισμών (ΓΤΟ)·

– κατώτατα όρια κάτω από τα οποία τα προϊόντα για τα οποία δεν μπορούν να 

αποκλειστούν τα τυχαία ή τα τεχνικώς αναπόφευκτα ίχνη επιτρεπόμενων ΓΤΟ 

δεν πρέπει να επισημαίνονται ως ΓΤΟ·

– όρια χαμηλότερα από 0,9%, κάτω από τα οποία οι απαιτήσεις επισήμανσης 

που ορίζει η οδηγία δεν εφαρμόζονται σε ίχνη ΓΤΟ σε προϊόντα που 

προορίζονται για άμεση επεξεργασία·

64 EΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.
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– ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης για τους ΓΤΟ που δεν έχουν διατεθεί στην 

αγορά κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 

της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Επομένως, η οδηγία 2001/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29α, για τη συμπλήρωση της παρούσας 

οδηγίας, θεσπίζοντας τα κριτήρια και τις απαιτήσεις πληροφοριών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθώς και κάθε κατάλληλη απαίτηση 

για περίληψη του φακέλου, μετά από διαβούλευση με την αρμόδια 

επιστημονική επιτροπή. Τα κριτήρια και οι απαιτήσεις πληροφοριών 

πρέπει να μπορούν να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας για την 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και να βασίζονται στα διαθέσιμα 

επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια αυτή και στην 

αποκτηθείσα πείρα από την ελευθέρωση συγκρίσιμων ΓΤΟ.»·
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β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Πριν από την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 

με την παράγραφο 2, η Επιτροπή θέτει την πρόταση στη διάθεση 

του κοινού. Το κοινό μπορεί να διατυπώσει σχόλια προς την 

Επιτροπή εντός 60 ημερών. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχόλια 

αυτά, μαζί με ανάλυση, στους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται 

στο άρθρο 29α παράγραφος 4.»·

2) το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Για τα προϊόντα, για τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθούν 

τα τυχαία ή τα τεχνικώς αναπόφευκτα ίχνη επιτρεπόμενων ΓΤΟ, 

ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29α, 

προκειμένου να συμπληρώσει την παρούσα οδηγία, για την 

θέσπιση κατώτατων ορίων κάτω των οποίων δεν υφίσταται 

υποχρέωση επισήμανσης των προϊόντων αυτών σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Τα επίπεδα των κατωτάτων 

ορίων καθορίζονται ανάλογα με το εκάστοτε προϊόν.»·
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β) στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29α, προκειμένου να συμπληρώσει την 

παρούσα οδηγία, για την θέσπιση των κατώτατων ορίων που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.»,

3) Στο άρθρο 26, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29α, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος IV με τη θέσπιση των ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης 

της παραγράφου 1, χωρίς επικαλύψεις ή αντιφάσεις προς τις διατάξεις 

περί επισήμανσης που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία της 

Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κατά 

περίπτωση, οι διατάξεις περί επισήμανσης τις οποίες θεσπίζουν τα κράτη 

μέλη σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης.»·
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4) το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 27

Προσαρμογή των παραρτημάτων στην τεχνολογική πρόοδο

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 29α, για την τροποποίηση του παραρτήματος II 

τμήματα Γ και Δ, των παραρτημάτων III έως VI, και του παραρτήματος VII 

τμήμα Γ, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνολογική πρόοδο.»·

5) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 29α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 16 παράγραφος 2, στο άρθρο 21 

παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 2 και στο άρθρο 27 

εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 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 σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, 

εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 

αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της 

κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, στο 

άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 2 και στο 

άρθρο 27 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. Αρχίζει να 

ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που 

ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 

παράγραφος 2, του άρθρου 21 παράγραφοι 2 και 3, του άρθρου 26 

παράγραφος 2 και του άρθρου 27 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 

περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν 

αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·
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6) στο άρθρο 30, η παράγραφος 3 διαγράφεται.

3. Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης 

Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για 

ανθρώπινη χρήση65

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290  

ΣΛΕΕ, ώστε:

– την τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας, όσον αφορά μία από τις προϋποθέσεις 

που τα ομοιοπαθητικά φάρμακα πρέπει να πληρούν προκειμένου να 

επωφελούνται από ειδική απλοποιημένη διαδικασία καταχώρισης σε 

περίπτωση που δικαιολογείται από νέες επιστημονικές γνώσεις·

– την τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας, όσον αφορά τους τύπους ενεργειών που 

θεωρείται ότι συνιστούν παρασκευή δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται 

ως πρώτες ύλες, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική και τεχνολογική 

πρόοδος·

65 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67.
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– την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της εν λόγω οδηγίας, ώστε να 

λαμβάνεται υπόψη η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος·

▌

– τη συμπλήρωση της εν λόγω οδηγίας με τον καθορισμό των αρχών και των 

κατευθυντήριων γραμμών καλής παραγωγής των φαρμάκων.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 

της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Επομένως, η οδηγία 2001/83/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 14 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 121α για την τροποποίηση της τρίτης περίπτωσης του 

πρώτου εδαφίου, εάν αυτό δικαιολογείται βάσει νέων επιστημονικών 

γνώσεων.»·

▌

2) στο άρθρο 46α, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 121α, ώστε να τροποποιεί την παράγραφο 

1 προκειμένου να λαμβάνει υπόψη την επιστημονική και τεχνολογική 

πρόοδο.»·

3) στο άρθρο 47, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 121α, για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας 

καθορίζοντας τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές καλής παραγωγής των 

φαρμάκων που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχείο στ).»·
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4) το άρθρο 120 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 120

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 121α, ώστε να τροποποιεί το παράρτημα Ι προκειμένου 

να λαμβάνει υπόψη την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.»·

5) στο άρθρο 121, η παράγραφος 2α απαλείφεται·

6) το άρθρο 121α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 121α

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 14 παράγραφος 1, στο άρθρο 22β, στο 

άρθρο 23β, στο άρθρο 46α, στο άρθρο 47, στο άρθρο 52β, στο άρθρο 

54α και στο άρθρο 120 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 

ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, στο 

άρθρο 22β, στο άρθρο 23β, στο άρθρο 46α, στο άρθρο 47, στο άρθρο 

52β, στο άρθρο 54α και στο άρθρο 120, 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της 

απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14 

παράγραφος 1, του άρθρου 22β, του άρθρου 23β, του άρθρου 46α, του 

άρθρου 47, του άρθρου 52β, του άρθρου 54α και του άρθρου 120, τίθεται 

σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η 

πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή 

αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1».

▌
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4. Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης 

Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές66

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290  ΣΛΕΕ, ώστε να 

τροποποιεί τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της εν λόγω οδηγίας προσαρμόζοντάς τα στην 

τεχνολογική πρόοδο και να συμπληρώνει την εν λόγω οδηγία με κριτήρια αποδοχής 

των μεθόδων αποτοξίνωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, 

κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα 

με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

66 ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10.
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Επομένως, η οδηγία 2002/32/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται 

από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Αποφασίζεται αμέσως εάν πρέπει να τροποποιηθούν τα παραρτήματα Ι 

και ΙΙ. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων αυτών.

Όταν, στην περίπτωση των τροποποιήσεων αυτών, το επιβάλλουν 

επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 

10β εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Το κράτος μέλος επιτρέπεται να διατηρεί τα μέτρα που έθεσε σε 

εφαρμογή για όσο διάστημα η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση.»,
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2) το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, ώστε να 

τροποποιεί τα παραρτήματα Ι και ΙΙ προσαρμόζοντάς τα στις 

επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Όταν, στην περίπτωση τροποποίησης, το επιβάλλουν επιτακτικοί 

λόγοι επείγοντος, η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10β 

εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»·

β) στην παράγραφο 2, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο:

«– εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα 

με το άρθρο 10α, προκειμένου να συμπληρώσει την παρούσα 

οδηγία καθορίζοντας κριτήρια αποδοχής των μεθόδων 

αποτοξίνωσης ως συμπλήρωμα των κριτηρίων που προβλέπονται 

για τα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές τα οποία έχουν 

ήδη υποβληθεί σε τέτοιες μεθόδους.»,
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3) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:

«Άρθρο 10α

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 

παράγραφοι 1 και  2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

ανατίθεται στην Επιτροπή ▌για περίοδο πέντε ετών από την … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο 

άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7 

παράγραφος 2 και του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2 τίθεται σε ισχύ 

εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα που η 

πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή 

αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 10β

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στην κοινοποίηση 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της 

διαδικασίας επείγοντος.
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2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 

αντίρρηση για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη με τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 10α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η 

Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί 

αντιρρήσεως απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).».

4) στο άρθρο 11 οι παράγραφοι 3 και 4 απαλείφονται.

▌

5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 

για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων67

67 EΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
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Για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 

ΣΛΕΕ, για την τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τον αριθμό και τα 

ονόματα των επιστημονικών ομάδων, και για την συμπλήρωση του εν λόγω 

κανονισμού με την εφαρμοστέα διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά τα αιτήματα για έκδοση επιστημονικής 

γνώμης, με τα κριτήρια για την καταγραφή ενός ινστιτούτου στον κατάλογο των 

αρμόδιων οργανισμών που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη, με τις ρυθμίσεις για τον 

καθορισμό εναρμονισμένων απαιτήσεων ποιότητας και με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που διέπουν τη χορήγηση οποιασδήποτε οικονομικής υποστήριξης. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της 

εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 28 παράγραφος 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 57α, για την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου όσον 

αφορά τον αριθμό και τα ονόματα των επιστημονικών ομάδων, υπό το πρίσμα 

των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων, ύστερα από αίτημα της 

Αρχής.»·

2) το άρθρο 29 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη 

γνώμη της Αρχής, εκδίδει:

α) κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57α, 

προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό 

θεσπίζοντας την εφαρμοστέα από την Αρχή διαδικασία όσον 

αφορά τα αιτήματα έκδοσης επιστημονικής γνώμης·
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β) εκτελεστικές πράξεις οι οποίες ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές 

που διέπουν την επιστημονική αξιολόγηση των ουσιών, των 

προϊόντων ή των διαδικασιών που υπόκεινται, βάσει της 

ενωσιακής νομοθεσίας, σε σύστημα προηγούμενης έγκρισης ή 

καταγραφής σε θετικό κατάλογο, ιδιαίτερα όταν η ενωσιακή 

νομοθεσία προβλέπει ή επιτρέπει την υποβολή φακέλου για το 

σκοπό αυτό από τον αιτούντα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 

58 παράγραφος 2»·

3) στο άρθρο 36 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 57α, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 

θεσπίζοντας τα κριτήρια για την καταγραφή ενός ινστιτούτου στον κατάλογο 

των αρμόδιων οργανισμών που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη, τις ρυθμίσεις για 

τον καθορισμό εναρμονισμένων απαιτήσεων ποιότητας και τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που διέπουν τη χορήγηση οποιασδήποτε 

οικονομικής υποστήριξης.»·
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4) στο κεφάλαιο V, ο τίτλος του τμήματος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:

«ΤΜΗΜΑ 1

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»·

5) το ακόλουθο άρθρο ▌προστίθεται μετά τον τίτλο του τμήματος 1:

«Άρθρο 57α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 28 παράγραφος 4, στο άρθρο 29 

παράγραφος 6 και στο άρθρο 36 παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 4, στο 

άρθρο 29 παράγραφος 6 και στο άρθρο 36 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 

της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε 

αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 

ήδη.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας  της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 28 

παράγραφος 4, του άρθρου 29 παράγραφος 6 και του άρθρου 36 

παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 

την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή 

ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται 

κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 

του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

6) στο άρθρο 58, η παράγραφος 3 διαγράφεται.

▌

6. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την 

επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα 

τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους 

οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ68

68 EΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 24.
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Για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 

ΣΛΕΕ, ώστε να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό καθιερώνοντας σύστημα 

εκπόνησης και απόδοσης μοναδικών ταυτοποιητών στους γενετικά τροποποιημένους 

οργανισμούς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

Μοναδικοί ταυτοποιητές

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 9α, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 

καθιερώνοντας και προσαρμόζοντας ένα σύστημα εκπόνησης και απόδοσης 

μοναδικών ταυτοποιητών στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, 

λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στα διεθνή φόρα.

2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 9α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα 

προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 

μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 διαγράφεται·

4) στο άρθρο 13, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
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7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που 

χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων69

Για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 

ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα I, II, III και IV του εν λόγω 

κανονισμού, για να τα προσαρμόζει στην τεχνολογική πρόοδο και να συμπληρώνει 

τον εν λόγω κανονισμό με κανόνες για την απλούστευση των διατάξεων χορήγησης 

αδείας για πρόσθετες ύλες ως προς τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια για χρήση σε 

τρόφιμα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

69 EΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21α, σχετικά με την τροποποίηση του 

παραρτήματος IV, ώστε να προσαρμόζει στην τεχνολογική πρόοδο ή τις 

επιστημονικές εξελίξεις τους γενικούς όρους του εν λόγω 

παραρτήματος.»·

2) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21α, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος I, προκειμένου να προσαρμόζει τις κατηγορίες πρόσθετων 

υλών ζωοτροφών και λειτουργικών ομάδων, με βάση την τεχνολογική 

πρόοδο ή τις επιστημονικές εξελίξεις.»·

3) στο άρθρο 7 παράγραφος 5, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 21α, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 

θεσπίζοντας κανόνες για την απλούστευση των διατάξεων χορήγησης αδείας 

για πρόσθετες ύλες ως προς τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια για χρήση σε 

τρόφιμα.»·
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4) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21α, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος ΙΙΙ ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τεχνολογική πρόοδος ή 

οι επιστημονικές εξελίξεις.»·

5) στο άρθρο 21, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 21α, για την τροποποίηση του παραρτήματος II.»·

6) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 21α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 

3, στο άρθρο 7 παράγραφος 5, στο άρθρο 16 παράγραφος 6 και στο 

άρθρο 21 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 

στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την … [ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 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 σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, 

εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 

αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της 

κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, στο 

άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 7 παράγραφος 5, στο άρθρο 16 

παράγραφος 6 και στο άρθρο 21 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρο 3 

παράγραφος 5, του άρθρο 6 παράγραφος 3, του άρθρο 7 παράγραφος 5, 

του άρθρο 16 παράγραφος 6 και του άρθρου 21 τίθεται σε ισχύ εφόσον 

δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 

περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν 

αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

7) στο άρθρο 22, η παράγραφος 3 διαγράφεται.
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8. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2003, για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων που 

χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα ή πάνω στα τρόφιμα70

Για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 

ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα του εν λόγω κανονισμού, αφού ζητηθεί 

η επιστημονική ή/και τεχνική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων, και να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με ποιοτικά κριτήρια για 

επικυρωμένες μεθόδους ανάλυσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 

διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 

μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

70 EΕ L 309 της 26.11.2003, σ. 1.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 17, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, για τη συμπλήρωση του παρόντος 

κανονισμού θεσπίζοντας ποιοτικά κριτήρια για τις επικυρωμένες 

μεθόδους ανάλυσης που αναφέρονται στο σημείο 4 του παραρτήματος II, 

περιλαμβάνοντας τις προς ποσοτικό προσδιορισμό ουσίες. Οι εν λόγω 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λαμβάνουν υπόψη τα διαθέσιμα 

επιστημονικά στοιχεία.»·

2) Στο άρθρο 18, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα 

αφού ζητηθεί η επιστημονική ή/και τεχνική βοήθεια της Αρχής.»·
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3) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 18α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο άρθρο 18 

παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 

στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … [ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 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 σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, 

εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 

αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της 

κάθε περιόδου.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο 

άρθρο 18 παράγραφος 1 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 

παράγραφος 3 και του άρθρου 18 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ εφόσον 

δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 

περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν 

αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

4) στο άρθρο 19, η παράγραφος 3 διαγράφεται.

▌

9. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής 

για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης71.

71 EΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.
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Για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290  

ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού και 

να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό όσον αφορά τη χρήση άλλων ουσιών πλην 

του πόσιμου νερού για την εξάλειψη επιφανειακής μόλυνσης από προϊόντα ζωικής 

προέλευσης, όσον αφορά τις τροποποιήσεις των ειδικών εγγυήσεων σχετικά με τη 

διάθεση ορισμένων τροφίμων, ζωικής προέλευσης, στην αγορά της Σουηδίας ή της 

Φινλανδίας και όσον αφορά τις παρεκκλίσεις από τα παραρτήματα II και III του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, 

κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα 

με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων δεν χρησιμοποιούν άλλες ουσίες 

πλην του πόσιμου νερού ▌ή, στην περίπτωση που ο κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 852/2004 ή ο παρών κανονισμός επιτρέπουν τη χρήση του, 

καθαρού νερού ▌για την εξάλειψη επιφανειακής μόλυνσης από προϊόντα 

ζωικής προέλευσης, εκτός εάν η χρήση της συγκεκριμένης ουσίας έχει 

εγκριθεί από την Επιτροπή. Προς τον σκοπό αυτό, ανατίθεται στην 

Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 11α για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού. Οι 

υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει επίσης να τηρούν όλους τους 

όρους χρήσης οι οποίοι μπορεί να θεσπισθούν σύμφωνα με την ίδια 

διαδικασία. Η χρήση εγκεκριμένης ουσίας δεν επηρεάζει την υποχρέωση 

του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων να τηρεί τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού.»·
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2) στο άρθρο 8 παράγραφος 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

κείμενο:

«α) Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, ▌για την τροποποίηση των 

παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου προκειμένου να 

επικαιροποιούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται σε αυτές, ▌λαμβάνοντας 

υπόψη τις μεταβολές των προγραμμάτων ελέγχου των κρατών μελών ή 

τη θέσπιση μικροβιολογικών κριτηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 852/2004.»·

3) το άρθρο 9 απαλείφεται·

4) στο άρθρο 10, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο 

κείμενο:

«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ. Οι τροποποιήσεις έχουν ως στόχο τη 

διασφάλιση και τη διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων του παρόντος 

κανονισμού, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών παραγόντων κινδύνου, 

και αιτιολογούνται βάσει:

α) της εμπειρίας που αποκομίζουν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

τροφίμων και/ή οι αρμόδιες αρχές, όσον αφορά κυρίως την 

εφαρμογή των συστημάτων που βασίζονται στο HACCP σύμφωνα 

με το άρθρο 5·
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β) της εμπειρίας που αποκομίζει η Επιτροπή, ιδίως σε σχέση με το 

αποτέλεσμα των ελέγχων της·

γ) των τεχνολογικών εξελίξεων και των πρακτικών τους συνεπειών, 

καθώς και των προσδοκιών των καταναλωτών ως προς τη σύνθεση 

των τροφίμων·

δ) οι επιστημονικές συμβουλές, ιδίως η αξιολόγηση νέων κινδύνων·

ε) των μικροβιολογικών κριτηρίων και κριτηρίων θερμοκρασίας για 

τα τρόφιμα·

στ) των αλλαγών των μορφών κατανάλωσης.

Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αφορούν:

α) τις απαιτήσεις για τη σήμανση αναγνώρισης των προϊόντων ζωικής 

προέλευσης·

β) τους στόχους των διαδικασιών βάσει HACCP·
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γ) τις απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες για την τροφική 

αλυσίδα·

δ) τις ειδικές υγειονομικές απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, όπου 

πραγματοποιείται η παραγωγή, χειρισμός, μεταποίηση, 

αποθήκευση ή διανομή προϊόντων ζωικής προέλευσης·

ε) τις ειδικές υγειονομικές απαιτήσεις για τις εργασίες που 

περιλαμβάνουν την παραγωγή, τον χειρισμό, τη μεταποίηση, την 

αποθήκευση, τη μεταφορά ή τη διανομή προϊόντων ζωικής 

προέλευσης·

στ) τους κανόνες για τη μεταφορά του κρέατος ενόσω είναι ακόμα 

ζεστό·

ζ) τις υγειονομικές προδιαγραφές ή τους ελέγχους, όταν υπάρχουν 

επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι επιβάλλονται 

προκειμένου να προστατεύεται η δημόσια υγεία·

η) την επέκταση του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα VII κεφάλαιο IX, ώστε 

να καλύπτει και τα άλλα ζώντα δίθυρα μαλάκια, εκτός από τα 

χτένια·
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θ) τον καθορισμό κριτηρίων που ορίζουν πότε τα επιδημιολογικά 

δεδομένα δείχνουν ότι ένας τόπος αλίευσης δεν παρουσιάζει 

κίνδυνο για την υγεία ως προς την ύπαρξη παρασίτων και, κατά 

συνέπεια, πότε η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει στους 

υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων να μην καταψύξουν αλιευτικά 

προϊόντα σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα VIII κεφάλαιο ΙΙΙ 

μέρος Δ·

ι) σε συνεργασία με το σχετικό Εργαστήριο Αναφοράς της ΕΕ, 

συμπληρωματικές υγειονομικές προδιαγραφές για τα ζώντα δίθυρα 

μαλάκια, όπως:

i) οριακές τιμές και μεθόδους ανάλυσης για άλλες θαλάσσιες 

βιοτοξίνες·

ii) διαδικασίες ανίχνευσης ιών και ιολογικά πρότυπα· και

iii) σχέδια δειγματοληψίας καθώς και μεθόδους και όρια ανοχής 

αναλύσεων που πρέπει να εφαρμόζονται για να ελέγχεται η 

συμμόρφωση προς τις υγειονομικές προδιαγραφές·
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2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, για τη συμπλήρωση του παρόντος 

κανονισμού χορηγώντας παρεκκλίσεις από τα παραρτήματα ΙI και ΙII, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών παραγόντων κινδύνου, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν επηρεάζουν την επίτευξη των 

ακόλουθων στόχων του παρόντος κανονισμού:

α) διευκόλυνση της εκπλήρωσης από μικρές επιχειρήσεις, των 

απαιτήσεων που ορίζονται στα παραρτήματα·

β) διευκόλυνση της συνεχούς χρήσης παραδοσιακών μεθόδων σε 

οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής, μεταποίησης ή διανομής 

τροφίμων·

γ) ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων τροφίμων που είναι 

εγκατεστημένες σε περιοχές που υπόκεινται σε ειδικούς 

γεωγραφικούς περιορισμούς.»·

δ) διευκόλυνση του έργου εγκαταστάσεων οι οποίες παράγουν 

πρώτες ύλες που προορίζονται για την παραγωγή ιδιαιτέρως 

εξευγενισμένων προϊόντων διατροφής και οι οποίες έχουν υποστεί 

επεξεργασία που εξασφαλίζει την ασφάλειά τους.»·
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5) το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α) η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με την επιφύλαξη της γενικής εφαρμογής του άρθρου 9 και του άρθρου 

10 παράγραφος 1, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τα ακόλουθα μέτρα με 

εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 

παράγραφος 2.»·

β) τα σημεία 1, 5, 6, 7 και 8 διαγράφονται.

6) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 11α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 

στοιχείο α) και στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 εξουσία έκδοσης 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 

πέντε ετών από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού]. 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 

σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 

τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο 

άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) και στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 

μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 

από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 

εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να 

ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που 

ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 

παράγραφος 2, του άρθρου 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) και του 

άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 

περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν 

αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

7) στο άρθρο 12, η παράγραφος 3 διαγράφεται.

▌
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10. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων για την 

υγιεινή των ζωοτροφών72.

Για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290  

ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα I, II και III του εν λόγω κανονισμού, για 

να τα προσαρμόζει στην τεχνολογική πρόοδο και να συμπληρώνει τον εν λόγω 

κανονισμό με τον καθορισμό των συγκεκριμένων μικροβιολογικών κριτηρίων και 

στόχων, με την θέσπιση υποχρεωτικής έγκρισης εγκαταστάσεων επιχειρήσεων 

ζωοτροφών και με τη χορήγηση παρεκκλίσεων από τις διατάξεις των παραρτημάτων 

Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 

διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 

μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

72 ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 1.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 5 παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 30α με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος 

κανονισμού καθορίζοντας τα κριτήρια και τους στόχους που αναφέρονται στα 

στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου.»·

2) στο άρθρο 10, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3) η έγκριση απαιτείται δυνάμει κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού τον οποίο 

η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 30α με 

σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού.»·

3) στο άρθρο 27, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 30α, για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και 

ΙΙΙ.»·
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4) το άρθρο 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 28

Παρεκκλίσεις από τα παραρτήματα I, II και ΙΙΙ

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 30α με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος 

κανονισμού με τη χορήγηση παρεκκλίσεων από τα παραρτήματα I, II και ΙΙΙ, 

για ειδικούς λόγους, υπό τον όρο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θίγουν την 

επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.»,

5) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 30α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 10 σημείο 3, το 

άρθρο 27 και το άρθρο 28 εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, στο 

άρθρο 10 σημείο 3), στο άρθρο 27 και στο άρθρο 28 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 

της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε 

αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 

ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 

παράγραφος 3, του άρθρου 10 σημείο 3), του άρθρου 27 και του 

άρθρου 28 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα 

προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 

μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

6) στο άρθρο 31, η παράγραφος 3 διαγράφεται.

▌
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11. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών και 

για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 726/200473.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1394/2007, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290  

ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα του εν λόγω κανονισμού 

προσαρμόζοντάς τα στην τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι 

οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική 

συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο 

συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 

μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

73 ΕΕ L 324 της 10.12.2007, σ. 121.
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Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 24

Τροποποιήσεις παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 25α, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα 

προσαρμόζοντάς τα στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, αφού ζητήσει 

τη γνώμη του Οργανισμού.»·

2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 25α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 24 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την … 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. 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 σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών 

πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 24 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. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης 

της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 24 

τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα 

προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 

μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) στο άρθρο 26,η παράγραφος 3 διαγράφεται.

▌
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12. Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 

Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό 

την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων74

Για τον καθορισμό πλαισίου ενωσιακής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής 

χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 

έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να τροποποιεί τα 

παραρτήματα I έως IV της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, προκειμένου να λαμβάνεται 

υπόψη η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌. Πιο 

συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 

μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

74 ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ.71.
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Επομένως, η οδηγία 2009/128/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις κατά το άρθρο 20α, ώστε να τροποποιεί το παράρτημα Ι 

προκειμένου να λαμβάνει υπόψη την επιστημονική και τεχνολογική 

πρόοδο.»·

2) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’  εξουσιοδότηση 

πράξεις κατά το άρθρο 20α, ώστε να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ 

προκειμένου να λαμβάνει υπόψη την επιστημονική και τεχνολογική 

πρόοδο.»·

3) στο άρθρο 14 παράγραφος 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

κατά το άρθρο 20α, ώστε να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙ προκειμένου να 

λαμβάνει υπόψη την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.»·
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4) στο άρθρο 15 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

κατά το άρθρο 20α, ώστε να τροποποιεί το παράρτημα IV προκειμένου να 

λαμβάνει υπόψη την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.»·

5) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▐ :

«Άρθρο 20α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
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2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 3, στο άρθρο 8 παράγραφος 

7, στο άρθρο 14 παράγραφος 4 και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 εξουσία 

έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 

περίοδο πέντε ετών από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. 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 σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το 

αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, στο 

άρθρο 8 παράγραφος 7, στο άρθρο 14 παράγραφος 4 και στο άρθρο 15 

παράγραφος 1 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. Αρχίζει να 

ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που 

ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ▌*.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 

παράγραφος 3, του άρθρου 8 παράγραφος 7, του άρθρου 14 παράγραφος 

4 και του άρθρου 15 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 

περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν 

αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1»,

▌

6) στο άρθρο 21, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
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XI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 15ης Ιανουαρίου 2008, για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις 

εμπορικές επιχειρήσεις75

Δυνάμει του άρθρου 15 της απόφασης αριθ. 70/2008/ΕΚ, η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να παρατείνει ορισμένες προθεσμίες σύμφωνα με την απόφαση 

1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου76. Δεν έγινε ποτέ χρήση της εν λόγω εξουσιοδότησης, 

η οποία δεν είναι πλέον απαραίτητη. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται να ανατεθεί στην 

Επιτροπή εξουσία. Αντ’ αυτού, η κατά την απόφαση αριθ.70/2008/ΕΚ 

εξουσιοδότηση θα πρέπει να ανακληθεί, τα δε άρθρα 15 και 16 αυτής να 

διαγραφούν.

Ως εκ τούτου, στην απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ, διαγράφονται τα άρθρα 15 και 16.

Or. en

75 EΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 21.
76 Απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, 
σ. 23).


