
 

 

P7_TA(2014)0114 

Προσαρμογή νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της 

κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) ***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της 

κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 2013/0218(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2013)0451), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 33, το άρθρο 43 παράγραφος 2, 

το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 62, το άρθρο 64 παράγραφος 2, 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 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 

Επιτροπή (C7-0198/2013), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 

εκδόθηκε στις 16 Οκτωβρίου 20131, 

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών προς τον 

Πρόεδρο του Κοινοβουλίου με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2013, 

– έχοντας υπόψη την Κοινή Συνεννόηση για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η οποία 

εγκρίθηκε στις 3 Μαρτίου 2011 από τη Διάσκεψη των Προέδρων, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2, και ιδίως το σημείο 15 και το Παράρτημα 

1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Μαΐου 2010, σχετικά με την αρμοδιότητα 

νομοθετικής εξουσιοδότησης3, 

                                                 
1  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
2  ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47. 
3  ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 6. 



 

 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη συνέχεια που 

πρέπει να δοθεί στην ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και τον έλεγχο από τα κράτη 

μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της 

Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, 

της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής 

Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής 

Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 

Προστασίας των Καταναλωτών, και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-

0010/2014), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είχε δεσμευτεί να εξετάσει έως το τέλος του 2012 

πόσες νομοθετικές πράξεις που περιέχουν αναφορές στην κανονιστική διαδικασία με 

έλεγχο παρέμεναν σε ισχύ, προκειμένου να προετοιμάσει τις κατάλληλες νομοθετικές 

πρωτοβουλίες και να ολοκληρώσει με αυτόν τον τρόπο την προσαρμογή στο νέο νομικό 

πλαίσιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δηλωμένος στόχος ήταν, μέχρι το τέλος της έβδομης 

θητείας του Κοινοβουλίου, όλες οι διατάξεις που αφορούν την κανονιστική διαδικασία με 

έλεγχο να έχουν αποσυρθεί από όλες τις νομοθετικές πράξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Επιτροπή έχει υποβάλει τις προτάσεις με τις οποίες εκπληρώνεται η δέσμευση αυτή, αν 

και πολύ αργότερα από το αναμενόμενο· 

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0127. 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0218 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 

25 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή στο 

άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφόρων νομικών 

πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 33, 

43 παράγραφος 2, 53 παράγραφος 1, 62, 64 παράγραφος 2, 91, 100 παράγραφος 2, 114, 153 

παράγραφος 2 στοιχείο β), 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), 172, 192 παράγραφος 1, 207 και 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, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2, 

                                                 
1 Γνώμη της 16ης Οκτωβρίου 2013 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη 

Εφημερίδα). 
2  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014. 



 

 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει στον νομοθέτη τη δυνατότητα να αναθέτει στην 

Επιτροπή την εξουσία να εκδίδει μη νομοθετικές πράξεις γενικής ισχύος οι οποίες 

συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής 

πράξης. 

(2) Μέτρα που δύνανται να καλύπτονται από την ανάθεση εξουσιών, σύμφωνα με το 

άρθρο 290 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), είναι καταρχήν τα μέτρα που καλύπτονται από την κανονιστική διαδικασία 

με έλεγχο την οποία προβλέπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του 

Συμβουλίου1.  

(3) Επιβάλλεται η προσαρμογή στο άρθρο 290 της ΣΛΕΕ διαφόρων ισχυουσών νομικών 

πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο. 

(4) Ο παρών κανονισμός δεν 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. 

                                                 
1 Απόφαση 1999/468/ΕΚ 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) Δεδομένου ότι οι προσαρμογές που επιδιώκει ο παρών κανονισμός αφορούν μόνο 

διαδικασίες, δεν απαιτείται, στην περίπτωση των οδηγιών, μεταφορά τους στα εθνικά 

δίκαια των κρατών μελών. 

(6) Κατά την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βάσει των νομικών πράξεων που 

προσαρμόζονται με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή πρέπει απαραιτήτως να 

προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 

Κατά την επεξεργασία και κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 

πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και προσήκουσα διαβίβαση των 

σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

1.  Στις περιπτώσεις στις οποίες οι νομικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα του 

παρόντος κανονισμού προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 

η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, η 

Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού. 



 

 

2.  Στις περιπτώσεις στις οποίες οι νομικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα 

προβλέπουν τη χρήση της διαδικασίας επείγοντος η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 5α 

παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία επείγοντος του άρθρου 3 του 

παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα 

με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.  

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή 

επ’ αόριστον για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που 

της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 

πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 

αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. 

[Τροπολογία 1] 



 

 

3.  Η εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 

εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση τίθεται σε 

ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία προσδιορίζει. Δεν επηρεάζει την 

εγκυρότητα καμίας από τις ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.  

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

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.  

5.  Μια εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν προβάλλουν ενστάσεις εντός προθεσμίας δύο μηνών 

από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν 

σκοπεύουν να προβάλουν ενστάσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο 

μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 



 

 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, ισχύει τρίμηνη περίοδος για τη διατύπωση 

αντιρρήσεων, η οποία παρατείνεται κατά τρεις μήνες έπειτα από πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις που εγκρίνονται δυνάμει των κανονισμών που αναφέρονται στα σημεία 811, 

822, 853, 864, 90 έως 935 του τμήματος Ζ, και στο σημείο 956 του τμήματος Η του 

παραρτήματος. [Τροπολογία 2] 

6.  Στις περιπτώσεις στις οποίες οι νομικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα του 

παρόντος κανονισμού προβλέπουν σύντμηση της προθεσμίας του άρθρου 5α 

παράγραφος 3 στοιχείο γ) της απόφασης 1999/468/ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 5α 

παράγραφος 5 στοιχείο β) της εν λόγω απόφασης, οι προθεσμίες που προβλέπονται 

στην παράγραφο 5 του συγκεκριμένου άρθρου καθορίζονται σε έναν μήνα.  

                                                 
1  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 Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 65). 

2  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 11ης Μαρτίου 2008, σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων 
(αναδιατύπωση) (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 13). 

3  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 τομείς (ΕΕ L 393 της 
30.12.2006, σ. 1). 

4  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 6ης Ιουλίου 2005, για την κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοπιστωτικών 
λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα (ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 22). 

5  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί 
βραχυπροθέσμων στατιστικών (ΕΕ L 162 της 5.6.1998, σ. 1)· Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕΕ L 257 της 27.10.1995, σ. 1)· 
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις 
στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 76 της 30.3.1993, σ. 1)· Κανονισμός (ΕΟΚ) 
αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, περί κοινοτικής έρευνας για 
τη βιομηχανική παραγωγή (ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 1). 

6  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 
της 11.9.2002, σ. 1). 



 

 

Άρθρο 3 

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

σε ισχύ αμελλητί και εφαρμόζονται επί όσο χρονικό διάστημα δεν προβάλλεται 

ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στην κοινοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκτίθενται οι λόγοι για τους 

οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος. 

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να προβάλουν ένσταση όσον 

αφορά μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 5. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή καταργεί αμελλητί την 

πράξη μετά την κοινοποίηση της απόφασης προβολής ένστασης από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 

Άρθρο 4  

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 5 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή 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 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Νομικές πράξεις οι οποίες περιέχουν παραπομπές στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 

άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ και οι οποίες προσαρμόζονται στο καθεστώς των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων1 

A.  Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογία Επικοινωνιών 

1. Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες) 

2. Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) 

B.  Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική ένταξη 

3. Οδηγία 2009/148/ΕΚ 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 εργασίας** 

4. Οδηγία 2009/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία 

τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της 

οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)** 

                                                 
1 Για σκοπούς ενημέρωσης, οι νομικές πράξεις που περιέχουν παραπομπές στη 

συντετμημένη προθεσμία του άρθρου 2 παράγραφος 6 επισημαίνονται στο παρόν 

παράρτημα με έναν αστερίσκο*, οι νομικές πράξεις που περιέχουν παραπομπές στη 

διαδικασία επείγοντος του άρθρου 3 επισημαίνονται στο παρόν παράρτημα με δύο 

αστερίσκους**, και οι νομικές πράξεις που περιέχουν παραπομπές στη διαδικασία 

επείγοντος του άρθρου 3 και στη συντετμημένη προθεσμία του άρθρου 2 παράγραφος 6 

επισημαίνονται στο παρόν παράρτημα με τρεις αστερίσκους***, και οι διατάξεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο επισημαίνονται στο παρόν 

παράρτημα με τέσσερεις αστερίσκους****. [Τροπολογία 3] 



 

 

5. 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)** 

6. 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 του Συμβουλίου)** 

7. 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)** 

8. 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)** 

9. Οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

18ης Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη 

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

89/391/ΕΟΚ)** 

10. Οδηγία 1999/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της 

προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να 

εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες (δέκατη πέμπτη ειδική οδηγία κατά 

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



 

 

11. 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)** 

12. Οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1993, σχετικά με τις 

ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη 

(13η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 

89/391/ΕΟΚ)** 

13. Οδηγία 92/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1992, περί των ελαχίστων 

προδιαγραφών της για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες (δωδέκατη ειδική 

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

14. Οδηγία 92/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1992, περί των ελαχίστων 

προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων στις εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιομηχανίες (ενδέκατη ειδική οδηγία 

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

15. 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)** 

16. 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. 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 πλοία** 



 

 

18. 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)** 

19. 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)** 

20. 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)** 

21. 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)** 

22. Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την 

εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων κατά την εργασία**  

Γ.  Δράση για το κλίμα 

23. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα 

του όζοντος  

24. Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε 

γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 



 

 

Δ.  Ενέργεια 

25. 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 

παραμέτρους. 

26. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς 

φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 

27. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις 

διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1228/2003  

28. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 

Αρχών Ενεργείας 

29. Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ 

30. Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 

φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ  

Ε.  Επιχειρήσεις και Βιομηχανία 

31. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των 

μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα 

οχήματα αυτά 



 

 

32. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων 

και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων 

(Euro VI) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 

οχημάτων, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και 

της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 

2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ 

33. Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων 

οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 

34. 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/ΕΚ 

35. Οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών 

36. 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 Κοινότητας 

37. 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 ελέγχου (αναδιατύπωση) 

38. Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Σεπτεμβρίου 2007 , για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων 

οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

(οδηγία-πλαίσιο)  



 

 

39. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 

αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής 

καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 

91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 

40. Οδηγία 2004/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής εργαστηριακής 

πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των χημικών ουσιών 

41. 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) 

42. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τα λιπάσματα 

43. 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 

χώρους 

44. Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 

σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων 

προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά 

κινητά μηχανήματα 

45. Οδηγία 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1975, περί προσεγγίσεως των 

νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων  



 

 

ΣΤ.  Περιβάλλον 

46. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί εμπορίου προϊόντων φώκιας 

47. Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών 

48. 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 καυσίμων 

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

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση 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. 1907/2006** 

50. Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα) 

51. Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το 

θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) 

52. Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για 

την Ευρώπη 

53. Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας 

54. Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) 



 

 

55. Κανονισμός (EK) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων [Τροπολογία 4] 

56. 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 Συμβουλίου 

57. Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη 

ρύπανση και την υποβάθμιση 

58. Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής 

βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ 

59. Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων 

κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ 

60. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση 

της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ 

61. Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο 

και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα 

62. 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/ΕΚ 

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

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

θορύβου 



 

 

64. Οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους 

ατμοσφαιρικούς ρύπους 

65. Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 

πολιτικής των υδάτων 

66. Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

67. Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής 

ταφής των αποβλήτων 

68. Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα 

του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

69. Οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1996, για τη διάθεση των 

πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT) 

70. 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 καυσίμων 

71. Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 

72. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία 

των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης 

73. Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των 

αστικών λυμάτων 

74. Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την 

προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της 

ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία 



 

 

Ζ. Στατιστικές 

75. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά 

φάρμακα 

76. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους 

τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία  

77. Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τις έρευνες για τη διάρθρωση των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων και με την έρευνα για τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής 

καθώς και σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του 

Συμβουλίου 

78. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για τις στατιστικές ενέργειας 

79. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης 

80. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για 

την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση 

81. 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 Συμβουλίου**** [Τροπολογία 5] 

82. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 11ης Μαρτίου 2008, σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων 

(αναδιατύπωση)**** [Τροπολογία 6] 



 

 

83. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη 

διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του 

Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους 

84. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 25ης Απριλίου 2007, σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων 

στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS) 

85. 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 τομείς**** 

[Τροπολογία 7] 

86. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για την κατάρτιση τριμηνιαίων μη 

χρηματοπιστωτικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα**** [Τροπολογία 8] 

87. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της 

πληροφορίας 

88. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 

εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 

89. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 530/1999 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, για τις 

διαρθρωτικές στατιστικές σχετικά με τις αποδοχές και το κόστος εργασίας 

90. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί 

βραχυπροθέσμων στατιστικών**** [Τροπολογία 9] 

91. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη 

θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή**** [Τροπολογία 10] 



 

 

92. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις 

στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα**** [Τροπολογία 11] 

93. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, περί 

κοινοτικής έρευνας για τη βιομηχανική παραγωγή**** [Τροπολογία 12] 

Η. Εσωτερική Αγορά και Υπηρεσίες 

94. Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 

95. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών 

προτύπων**** [Τροπολογία 13] 

96. Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της 

εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 

Θ.  Κινητικότητα και Μεταφορές 

97. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης 

στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία και την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

98. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον 

αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του 

οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου 

99. 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 ατυχήματος 



 

 

100. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην 

αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών  

101. Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών 

οχημάτων οδικών μεταφορών 

102. Οδηγία 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη 

διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

103. 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 

αρχών 

104. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της 

πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002** 

105. Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών 

106. Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων 

εμπορευμάτων* 

107. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών 

108. Οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης 

μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας** 



 

 

109. Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Δεκεμβρίου 2006, για την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση) 

110. 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 Συμβουλίου 

111. Οδηγία 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου*** 

112. 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/ΕΚ  

113. Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων** 

114. 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 Κοινότητας 

115. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Απριλίου 2004, για την προστασία από τις πρακτικές χορήγησης ενισχύσεων 

και τις αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές που προκαλούν ζημία στους κοινοτικούς 

αερομεταφορείς κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών από χώρες που δεν είναι 

μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

116. 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 Συμβουλίου 

117. 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 αεροσκαφών 

118. Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες 

του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου 

119. Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων 

στην Κοινότητα 

120. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 782/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 14ης Απριλίου 2003, για την απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία 

121. 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 Συμβουλίου 

122. 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) 

123. 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 

πλοία 

124. 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 Συμβουλίου 

125. Οδηγία 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Μαρτίου 2002, περί της καθιέρωσης των κανόνων και διαδικασιών για τη 

θέσπιση περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους 

κοινοτικούς αερολιμένες  

126. Οδηγία 2001/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

4ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό εναρμονισμένων απαιτήσεων και 

διαδικασιών για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων 

μεταφοράς φορτίου χύδην 

127. Οδηγία 1999/35/EK του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με ένα 

σύστημα υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών 

δρομολογίων από οχηματαγωγά ro- ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη 

128. Οδηγία 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1998, σχετικά με την καταγραφή 

των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από 

λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας 

129. Οδηγία 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με την εναρμόνιση 

των προϋποθέσεων απόκτησης εθνικού πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων στην 

Κοινότητα 

130. Οδηγία 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με την 

καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών 

επικίνδυνων εμπορευμάτων 

131. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για 

την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της 

πολιτικής αεροπορίας 

132. Οδηγία 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την αμοιβαία 

αναγνώριση των εθνικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας για τα σκάφη μεταφοράς 

εμπορευμάτων και προσώπων με εσωτερική ναυσιπλοΐα 



 

 

Ι.  Υγεία και Καταναλωτές  

133. Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον 

καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 

των γεωργικών φαρμάκων 

134. Οδηγία 2009/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των 

φυσικών μεταλλικών νερών**  

135. Οδηγία 2009/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

6ης Μαΐου 2009, για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων 

μικροοργανισμών (αναδιατύπωση) 

136. Οδηγία 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που 

αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των 

τροφίμων και των συστατικών τους 

137. 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 Συμβουλίου 

138. 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. 726/2004  

139. Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τα παιδιατρικά φάρμακα και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92, της οδηγίας 2001/20/EΚ, της 

οδηγίας 2001/83/EΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 726/2004 

140. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 12ης Ιανουαρίου 2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των 

ζωοτροφών 



 

 

141. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 

προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 

80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ*** 

142. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των 

επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο 

143. 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 προέλευση 

144. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων 

145. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας 

και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για 

κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 

146. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων 

συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων 

147. 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 τρόφιμα 

148. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που 

χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων 



 

 

149. 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/ 

150. Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων 

παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου** 

151. 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 τροφίμων 

152. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και 

εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών 

153. Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για 

ανθρώπινη χρήση 

154. 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 

Συμβουλίου 

155. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 16ης Δεκεμβρίου 1999, για τα ορφανά φάρμακα 

156. Οδηγία 1999/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Φεβρουαρίου 1999, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 

όσον αφορά τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων που έχουν υποστεί επεξεργασία 

με ιοντίζουσα ακτινοβολία*** 



 

 

157. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων 

158. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη 

θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων** 

159. Οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση 

των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης που 

προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου 

ΙΑ.  Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση 

160. 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 επιχειρήσεις 

 


