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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 1.5 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/20/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Η Επιτροπή θεσπίζει και, 
ενδεχομένως, αναθεωρεί τις αρχές της 
ορθής κλινικής πρακτικής και τις 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με τις αρχές αυτές με σκοπό να 
ληφθεί υπόψη η πρόοδος της 
τεχνολογίας και της επιστήμης.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 21 
παράγραφος 3.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις ανωτέρω 
κατευθυντήριες γραμμές."

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 2.2 – σημείο 7α (νέο)
Οδηγία 98/83/ΕΚ
Παράρτημα ΙΙ – πίνακας Α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(7α) Στο παράρτημα ΙΙ, Πίνακας Α, η 
παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"2. Ελεγκτική παρακολούθηση
Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης 
είναι να παρέχονται τα στοιχεία που 
απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον τηρούνται όλες οι παραμετρικές 
τιμές της παρούσας οδηγίας. Όλες οι 
παράμετροι που καθορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3, 
υπόκεινται σε ελεγκτική 
παρακολούθηση, εκτός αν οι αρμόδιες 
αρχές αποφανθούν, για χρονική περίοδο 
που καθορίζουν οι ίδιες, ότι μια 
παράμετρος δεν υπάρχει πιθανότητα να 
εμφανισθεί σε μία δεδομένη παροχή 
νερού σε συγκεντρώσεις οι οποίες θα 
δημιουργούσαν κίνδυνο παραβίασης της 
αντίστοιχης παραμετρικής τιμής.
Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για τις 
παραμέτρους σχετικά με τη 
ραδιενέργεια, οι οποίες, υπό τους όρους 
των σημειώσεων 8, 9 και 10 του 
παραρτήματος I μέρος Γ, 
παρακολουθούνται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις παρακολούθησης που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή. Τα μέτρα 
αυτά που αποσκοπούν σε τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 12 
παράγραφος 3.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 2.3 – σημείο -7α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2037/2000
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(7α) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Από 1ης Ιανουαρίου 2004 
απαγορεύεται η εξαγωγή 
υδροχλωροφθορανθράκων από την 
Κοινότητα προς οποιοδήποτε κράτος μη 
μέρος του πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή 
[…] εξετάζει την ανωτέρω ημερομηνία 
με γνώμονα τις σχετικές διεθνείς 
εξελίξεις δυνάμει του Πρωτοκόλλου και 
την τροποποιεί κατά περίπτωση.
Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 
παράγραφος 3."

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 2.6 – σημείο 1
Οδηγία 2006/21/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

2. Έως την 1η Μαΐου 2008, η Επιτροπή 
θεσπίζει τις διατάξεις που απαιτούνται για 
τα ακόλουθα, δίδοντας προτεραιότητα στα 
στοιχεία β), γ) και δ):

2. Έως την 1η Μαΐου 2008, η Επιτροπή 
θεσπίζει τις διατάξεις που απαιτούνται για 
τα ακόλουθα, δίδοντας προτεραιότητα στα 
στοιχεία β), γ) και δ):

α) την εφαρμογή του άρθρου 13 
παράγραφος 6, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά τον 

α) την εφαρμογή του άρθρου 13 
παράγραφος 6, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά τον 



PE405.771v01-00 6/32 PA\720035EL.doc

EL

ορισμό του διασπώμενου με ασθενές οξύ 
κυανίου και των μεθόδων μετρήσεώς του·

ορισμό του διασπώμενου με ασθενές οξύ 
κυανίου και των μεθόδων μετρήσεώς του·

β) τη συμπλήρωση των τεχνικών 
απαιτήσεων του παραρτήματος ΙΙ όσον 
αφορά τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων·

β) τη συμπλήρωση των τεχνικών 
απαιτήσεων του παραρτήματος ΙΙ όσον 
αφορά τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων·

γ) την ερμηνεία του ορισμού που 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 σημείο 3·

γ) την ερμηνεία του ορισμού που 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 σημείο 3·

δ) τον καθορισμό των κριτηρίων για την 
ταξινόμηση των εγκαταστάσεων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙΙ·

δ) τον καθορισμό των κριτηρίων για την 
ταξινόμηση των εγκαταστάσεων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙΙ·

ε) τον προσδιορισμό εναρμονισμένων 
προτύπων για τις μεθόδους 
δειγματοληψίας και ανάλυσης που 
απαιτούνται για την τεχνική εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, μεταξύ άλλων, δια της 
συμπλήρωσής της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 
παράγραφος 3.

ε) τον προσδιορισμό εναρμονισμένων 
προτύπων για τις μεθόδους 
δειγματοληψίας και ανάλυσης που 
απαιτούνται για την τεχνική εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. 

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων, δια της 
συμπλήρωσής της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 
παράγραφος 3.

(Η τροπολογία σημαίνει ότι η τελευταία 
παράγραφος θα καλύπτει τα στοιχεία α) έως 
ε))

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.1 – σημείο 2
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 315/93
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, οι όροι 
«του άρθρου 8» αντικαθίστανται από 
τους όρους «του άρθρου 8 παράγραφος 
2».

(2) Το άρθρο 4 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Η Επιτροπή εξετάζει, το 
συντομότερο δυνατόν, στα πλαίσια της 
Μόνιμης Επιτροπής Τροφίμων που έχει 
συσταθεί με την απόφαση 69/314/ΕΟΚ 
(1), τους λόγους του κράτους μέλους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
γνωμοδοτεί αμέσως και λαμβάνει τα 
δέοντα μέτρα με σκοπό την επικύρωση, 
τροποποίηση ή ακύρωση του εθνικού 
μέτρου σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία του άρθρου 8, παράγραφος 
2."

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.2 – σημείο 2
Οδηγία 93/74/ΕΚ 
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, οι όροι 
«του άρθρου 8» αντικαθίστανται από 
τους όρους «του άρθρου 9 παράγραφος 
2».

(2) Το άρθρο 8 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Η Επιτροπή κινεί το ταχύτερο 
δυνατό την κανονιστική διαδικασία του 
άρθρου 9, παράγραφος 2 με σκοπό να 
λάβει, εάν χρειάζεται, τα κατάλληλα 
μέτρα για την επικύρωση, τροποποίηση ή 
ακύρωση του εθνικού μέτρου."

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.2 – σημείο 3
Οδηγία 93/74/ΕΚ 
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το 
άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και 5β, και 
το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το 
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.

Οι προθεσμίες που καθορίζονται στο 
άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και 
παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε) της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζονται 
αντίστοιχα σε δύο, έναν και δύο μήνες.»

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.3 – σημείο 6α (νέο)
Οδηγία 96/23/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(6α) Στο άρθρο 29, παράγραφος 1, το 
τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

"Η Επιτροπή εγκρίνει το εν λόγω σχέδιο 
με την κανονιστική διαδικασία του 
άρθρου 33, παράγραφος 2. Δυνάμει της 
ιδίας διαδικασίας μπορούν να γίνονται 
αποδεκτές και εγγυήσεις εναλλακτικές 
αυτών που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.4 – σημείο 7
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 258/97
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(7) Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, οι όροι 
«του άρθρου 13» αντικαθίστανται από 
τους όρους «του άρθρου 13 παράγραφος 
2».

(7) Το άρθρο 12 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Η Επιτροπή εξετάζει τους λόγους 
που εμφαίνονται στην παράγραφο 1 το 
συντομότερο δυνατόν στα πλαίσια της 
Μόνιμης Επιτροπής Τροφίμων·  
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό 
την επικύρωση, τροποποίηση ή ακύρωση 
του εθνικού μέτρου σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία του άρθρου 13, 
παράγραφος 2. Το κράτος μέλος που έχει 
λάβει την απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να τη διατηρήσει 
σε ισχύ μέχρις ενάρξεως ισχύος των 
ανωτέρω μέτρων."

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.5 – σημείο 3 – εδάφιο α
Απόφαση 2119/98/ΕΚ 
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και 5β, και 
το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το 
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
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της ίδιας απόφασης. της ίδιας απόφασης.

Οι προθεσμίες που καθορίζονται στο 
άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και 
παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε) της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζονται 
αντίστοιχα σε δύο, έναν και δύο μήνες.»

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.6 – σημείο 2 – εδάφιο αα (νέο)
Οδηγία 2000/13/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – υποπαράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(αα) Στην παράγραφο 6, δεύτερο εδάφιο, 
η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

"- τα συστατικά που ανήκουν σε μία από 
τις κατηγορίες του παραρτήματος Ι και 
είναι στοιχεία άλλου τροφίμου είναι 
δυνατόν να αναφέρονται μόνο με το 
όνομα της κατηγορίας αυτής.
Τροποποιήσεις στον κατάλογο των 
κατηγοριών που παρατίθεται στο 
παράρτημα Ι μπορούν να θεσπιστούν  
από την Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά που
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 20 
παράγραφος 3.
Ωστόσο, η ονομασία «τροποποιημένο 
άμυλο» που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα Ι πρέπει να συμπληρώνεται 
πάντοτε με την ένδειξη της ειδικής 
φυτικής προέλευσής του, όταν το 
συστατικό αυτό ενδέχεται να περιέχει 
γλουτένιο,"
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Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.6 – σημείο 2 – εδάφιο β
Οδηγία 2000/13/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – υποπαράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

- τα συστατικά που ανήκουν σε μία από τις 
κατηγορίες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ αναφέρονται υποχρεωτικά 
με το όνομα της κατηγορίας αυτής, 
ακολουθούμενο από το ειδικό τους όνομα 
ή τον αριθμό ΕΚ· στην περίπτωση 
συστατικού που ανήκει σε πλείονες 
κατηγορίες, αναγράφεται εκείνη που 
αντιστοιχεί στην κύρια λειτουργία του 
μέσα στο συγκεκριμένο τρόφιμο·

- τα συστατικά που ανήκουν σε μία από τις 
κατηγορίες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ αναφέρονται υποχρεωτικά 
με το όνομα της κατηγορίας αυτής, 
ακολουθούμενο από το ειδικό τους όνομα 
ή τον αριθμό ΕΚ· στην περίπτωση 
συστατικού που ανήκει σε πλείονες 
κατηγορίες, αναγράφεται εκείνη που 
αντιστοιχεί στην κύρια λειτουργία του 
μέσα στο συγκεκριμένο τρόφιμο·

οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν 
στο προαναφερόμενο παράρτημα λόγω της 
εξέλιξης των επιστημονικών και τεχνικών 
γνώσεων, μέτρα που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση των μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 20 παράγραφος 4·

οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν 
στο προαναφερόμενο παράρτημα λόγω της 
εξέλιξης των επιστημονικών και τεχνικών 
γνώσεων, μέτρα που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση των μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 20 παράγραφος 3.

ωστόσο, η ονομασία «τροποποιημένο 
άμυλο» που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα ΙΙ πρέπει να συμπληρώνεται 
πάντοτε με την ένδειξη της ειδικής φυτικής 
προέλευσής του, όταν το συστατικό αυτό 
ενδέχεται να περιέχει γλουτένιο,

Ωστόσο, η ονομασία «τροποποιημένο 
άμυλο» που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα ΙΙ πρέπει να συμπληρώνεται 
πάντοτε με την ένδειξη της ειδικής φυτικής 
προέλευσής του, όταν το συστατικό αυτό 
ενδέχεται να περιέχει γλουτένιο,

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.6 – σημείο 2 – εδάφιο δ
Οδηγία 2000/13/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 11 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, 
το παράρτημα ΙΙΙα μπορεί να τροποποιείται 
από την Επιτροπή, αφού ληφθεί η γνώμη 
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων, η οποία διατυπώνεται 
βάσει του άρθρου 29 του κανονισμού (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 (*). Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 20 παράγραφος 4.

Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, 
το παράρτημα ΙΙΙα μπορεί να τροποποιείται 
από την Επιτροπή, αφού ληφθεί η γνώμη 
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων, η οποία διατυπώνεται 
βάσει του άρθρου 29 του κανονισμού (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 (*). Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 20 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.6 – σημείο 5α (νέο)
Οδηγία 2000/13/ΕΚ
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(5α) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους 
αναφέρεται ο κατ' όγκον αλκοολικός 
τίτλος, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που 
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υπάγονται στις κλάσεις 22.04 και 22.05 
του κοινού δασμολογίου, καθορίζονται 
από τις ειδικές κοινοτικές διατάξεις που 
ισχύουν στην περίπτωσή τους.
Για τα λοιπά ποτά με περιεκτικότητα σε 
αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2 % κατ' 
όγκο, οι κανόνες αυτοί καθορίζονται από 
την Επιτροπή."

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 20 
παράγραφος 3".

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.6 – σημείο 7 – στοιχείο β
Οδηγία 2000/13/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4:

Διαγράφεται

"4. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία 
της παρούσας παραγράφου, 
εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 
έως 4, και 5β, και το άρθρο 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας 
απόφασης.
Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και 
παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε) της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζονται 
αντίστοιχα σε δύο μήνες, έναν μήνα και 
δύο μήνες.»

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.7 – σημείο 2
Οδηγία 2001/37/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποφασίζει την 
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο των μεθόδων μέτρησης 
που καθορίζονται στο άρθρο 4, καθώς και 
των σχετικών ορισμών. Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
δια της συμπλήρωσής της θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 10 παράγραφος 4.

1. Η Επιτροπή αποφασίζει την 
προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο των μεθόδων μέτρησης 
που καθορίζονται στο άρθρο 4, καθώς και 
των σχετικών ορισμών. Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
δια της συμπλήρωσής της θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 10 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.7 – σημείο 3
Οδηγία 2001/37/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και 5β, και 
το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.

Διαγράφεται

Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και 
παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε) της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζονται 
αντίστοιχα σε δύο, έναν και δύο μήνες.»
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Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.8 – σημείο 2
Οδηγία 2001/95/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας δια της συμπλήρωσής 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 15 
παράγραφος 5.

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας δια της συμπλήρωσής 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 15 
παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.8 – σημείο 3
Οδηγία 2001/95/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

Οι λεπτομερείς διαδικασίες για το 
κοινοτικό σύστημα Rapex παρατίθενται 
στο παράρτημα ΙΙ. Οι διαδικασίες αυτές 
προσαρμόζονται από την Επιτροπή. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας δια της συμπλήρωσής 
της θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 15 
παράγραφος 5.

Οι λεπτομερείς διαδικασίες για το 
κοινοτικό σύστημα Rapex παρατίθενται 
στο παράρτημα ΙΙ. Οι διαδικασίες αυτές 
προσαρμόζονται από την Επιτροπή. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας δια της συμπλήρωσής 
της θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 15 
παράγραφος 4.

Or. en
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.8 – σημείο 4
Οδηγία 2001/95/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

5. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και 5β), 
και το άρθρο 7 της απόφασης 
1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. 

Διαγράφεται

Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και 
παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε) της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζονται 
αντίστοιχα σε δύο μήνες, έναν μήνα και 
δύο μήνες.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.10 – σημείο 8
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1774/2002
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

2. Κανόνες για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων 
κανόνων αναφορικά με τα μέτρα ελέγχου, 
θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 
33 παράγραφος 2. Παρεκκλίσεις από την 
παράγραφο 1 στοιχείο α) είναι δυνατόν να 
χορηγούνται για ψάρια και γουνοφόρα 
ζώα, κατόπιν διαβούλευσης με την 
αρμόδια επιστημονική επιτροπή. Τα μέτρα 
αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού δια της συμπλήρωσής του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 

2. Κανόνες για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων 
κανόνων αναφορικά με τα μέτρα ελέγχου, 
θεσπίζονται από την Επιτροπή. Τα μέτρα 
αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού δια της συμπλήρωσής του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 33, παράγραφος 3.
Παρεκκλίσεις από την παράγραφο 1 
στοιχείο α) είναι δυνατόν να χορηγούνται 
για ψάρια και γουνοφόρα ζώα, κατόπιν 
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διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 33, παράγραφος 3.

διαβούλευσης με την αρμόδια 
επιστημονική επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού δια της συμπλήρωσής του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 33, παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.10 – σημείο 12α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1774/2002
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(12α) Στο άρθρο 29 παράγραφος 4, η 
πρώτη υποπαράγραφος αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
"4. Τα προϊόντα που αναφέρονται στα 
παραρτήματα VII και VIII, 
εξαιρουμένων των τεχνικών προϊόντων, 
πρέπει να προέρχονται από μονάδες που
περιέχονται σε κοινοτικό κατάλογο ο 
οποίος συντάσσεται από την Επιτροπή
βάσει ανακοίνωσης των αρμόδιων 
αρχών της τρίτης χώρας προς την 
Επιτροπή, στην οποία δηλώνεται ότι η 
μονάδα πληροί τις κοινοτικές 
απαιτήσεις και υπόκειται σε επιτήρηση 
από επίσημη υπηρεσία επιθεώρησης της 
τρίτης χώρας.

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού δια της 
συμπλήρωσής του, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 33 
παράγραφος 3."

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.10 – σημείο 20 – στοιχείο α – εδάφιο (-i) (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1774/2002
Παράρτημα VIII – κεφάλαιο IV – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο α – εδάφιο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(-i) το σημείο 3(α)(ii) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
"(ii) τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε μία 
από τις ακόλουθες επεξεργασίες, που 
εγγυάται την εξάλειψη παθογόνων 
παραγόντων νόσων των μηρυκαστικών 
που αναφέρονται στο εδάφιο i):
— σε θερμική επεξεργασία σε 
θερμοκρασία 65 °C επί τουλάχιστον 
τρεις ώρες, και στη συνέχεια σε έλεγχο 
αποτελεσματικότητας,
—  σε ακτινοβολία σε 2,5 megarads ή σε 
ακτίνες γάμμα, και στη συνέχεια σε 
έλεγχο αποτελεσματικότητας,
— σε μεταβολή του pH σε pH 5 επί δύο 
ώρες και στη συνέχεια σε έλεγχο 
αποτελεσματικότητας,
— σε θερμική επεξεργασία σε 
τουλάχιστον 90 °C σε όλη τους τη μάζα, 
και στη συνέχεια σε έλεγχο 
αποτελεσματικότητας, ή
— σε κάθε άλλη επεξεργασία που 
προβλέπει η Επιτροπή· Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 33 
παράγραφος 3·"

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα – Τμήμα 5.11 – σημείο 1

Οδηγία 2002/98/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και 5β, και 
το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης. 

Διαγράφεται

Οι προθεσμίες που καθορίζονται στο 
άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και 
παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε) της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζονται 
αντίστοιχα σε δύο, έναν και δύο μήνες.»

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.11 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Οδηγία 2002/98/ΕΚ
Άρθρο 29 – νέες παράγραφοι

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

Οι τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στα στοιχεία α), η) και θ) της δεύτερης 
παραγράφου, που αποσκοπούν σε
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας δια της συμπλήρωσής 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 28 
παράγραφος 3.

Οι τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στα στοιχεία α) έως θ) της δεύτερης 
παραγράφου, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας δια της συμπλήρωσής 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 28 
παράγραφος 3.

Οι τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στα στοιχεία β), γ), δ), ε), στ) και ζ), της Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 

Επιτροπή μπορεί να εφαρμόζει τη 
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δεύτερης παραγράφου, που αποσκοπούν 
σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας δια της 
συμπλήρωσής της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 28 
παράγραφος 4. Για λόγους κατεπείγουσας 
ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόζει 
τη διαδικασία επείγοντος στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 28 παράγραφος 5, 
όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα στοιχεία β), γ) και δ) της 
δεύτερης παραγράφου. 

διαδικασία επείγοντος στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 28 παράγραφος 5, 
όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα στοιχεία β), γ) και δ) της 
δεύτερης παραγράφου. 

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.12 – σημείο 1
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1831/2003
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

5. Εάν είναι απαραίτητο, λόγω των 
επιστημονικών εξελίξεων ή της 
τεχνολογικής προόδου, η Επιτροπή μπορεί 
να προσαρμόζει τους γενικούς όρους του 
παραρτήματος IV.  Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 22 παράγραφος 4.

5. Εάν είναι απαραίτητο, λόγω των 
επιστημονικών εξελίξεων ή της 
τεχνολογικής προόδου, η Επιτροπή μπορεί 
να προσαρμόζει τους γενικούς όρους του 
παραρτήματος IV. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 22 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.12 – σημείο 2
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1831/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

3. Όπου κριθεί αναγκαίο, λόγω των 
επιστημονικών εξελίξεων ή της 
τεχνολογικής προόδου, η Επιτροπή 
καθορίζει επιπλέον κατηγορίες πρόσθετων 
υλών ζωοτροφών και λειτουργικών 
ομάδων. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν 
σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού δια της 
συμπλήρωσής του, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22, 
παράγραφος 4.

3. Όπου κριθεί αναγκαίο, λόγω των 
επιστημονικών εξελίξεων ή της 
τεχνολογικής προόδου, η Επιτροπή 
καθορίζει επιπλέον κατηγορίες πρόσθετων 
υλών ζωοτροφών και λειτουργικών 
ομάδων. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν 
σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού δια της 
συμπλήρωσής του, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22, 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.12 – σημείο 4
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1831/2003
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει τις 
τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ που 
γίνονται για να ληφθούν υπόψη οι 
τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις. 
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 22 παράγραφος 4.

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει τις 
τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ που 
γίνονται για να ληφθούν υπόψη οι 
τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις. 
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 22 παράγραφος 3.

Or. en
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.12 – σημείο 5
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1831/2003
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή 
του παραρτήματος ΙΙ και οποιεσδήποτε 
αλλαγές στο παράρτημα αυτό θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 22 παράγραφος 2.

Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή 
του παραρτήματος ΙΙ θεσπίζονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 22 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί το 
παράρτημα ΙΙ. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 22 παράγραφος 4.

Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί το 
παράρτημα ΙΙ. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 22 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.12 – σημείο 6 – εδάφιο β
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1831/2003
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

β) Προστίθεται η παράγραφος 4: Διαγράφεται
"4. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία 
της παρούσας παραγράφου, 
εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 
έως 4 και 5β, και το άρθρο 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας 
απόφασης.
Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και 
παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε) της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζονται 
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αντίστοιχα σε δύο μήνες, έναν μήνα και 
δύο μήνες.»

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.13 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2065/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

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

"1. Καταρτίζεται από την Επιτροπή 
κατάλογος επιτρεπόμενων πρωτογενών 
προϊόντων, αποκλείοντας όλα τα άλλα 
στην Κοινότητα, για χρήση ως έχουν 
μέσα ή πάνω σε τρόφιμα ή/και για την 
παρασκευή παραγώγων αρτυμάτων 
καπνιστών τροφίμων. Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 19 
παράγραφος 3."

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Τμήμα 5.13 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2065/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(-1α) Στο άρθρο 6, η τρίτη παράγραφος 
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αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Μετά την κατάρτιση του καταλόγου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
μπορούν να προστίθενται σε αυτόν 
πρωτογενή προϊόντα.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 19 παράγραφος 3."

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.13 – σημείο -1 β (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2065/2003
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(-1β) Στο άρθρο 17, η τρίτη παράγραφος 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
" 3. Αν απαιτείται, η Επιτροπή, αφού 
ζητήσει επιστημονική και τεχνική 
βοήθεια από την Αρχή, θεσπίζει […] 
ποιοτικά κριτήρια για επικυρωμένες 
μεθόδους ανάλυσης που προτείνονται 
σύμφωνα με το σημείο 4 του 
παραρτήματος II, περιλαμβάνοντας τις 
προς ποσοτικό προσδιορισμό ουσίες.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 19 παράγραφος 3."

Or. en
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.13 – σημείο 1
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2065/2003
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

2. Εγκρίνονται τροπολογίες στον κατάλογο 
που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1, σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 19 παράγραφος 2,
αφού ζητηθεί η επιστημονική ή/και τεχνική 
βοήθεια της Αρχής.

2. Οι τροπολογίες στον κατάλογο 
εγκρίνονται από την Επιτροπή αφού 
ζητηθεί η επιστημονική ή/και τεχνική 
βοήθεια της Αρχής. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 19 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.15 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2004/23/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(1a) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

"4. Οι διαδικασίες για την επαλήθευση 
της ισοδυναμίας των προτύπων 
ποιότητας και ασφάλειας σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 καθορίζονται από την 
Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 29 
παράγραφος 3."
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Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.15 – σημείο 2 – εδάφιο β
Οδηγία 2004/23/ΕΚ
Άρθρο 28 – νέες παράγραφοι 

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

1. Οι τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στα στοιχεία α), β), γ), στ), ζ) και θ), που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας δια της 
συμπλήρωσής της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 29 
παράγραφος 3. 

1. Οι τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στα στοιχεία α) έως θ), μέτρα που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας δια της 
συμπλήρωσής της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 29 
παράγραφος 3.

2. Οι τεχνικές απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία δ), ε) και ι), 
μέτρα που αποσκοπούν σε τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπλήρωσής της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 29 παράγραφος 4. 
Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να εφαρμόζει τη 
διαδικασία επείγοντος στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 29 παράγραφος 5, 
όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα στοιχεία δ) και ε) του 
άρθρου 28. 

2. Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να εφαρμόζει τη 
διαδικασία επείγοντος στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 29 παράγραφος 5, 
όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα στοιχεία δ) και ε) του 
άρθρου 28.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.15 – σημείο 4 – εδάφιο β
Οδηγία 2004/23/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και 5β, και 
το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης. 

Διαγράφεται

Οι προθεσμίες που καθορίζονται στο 
άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και 
παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε) της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζονται 
αντίστοιχα σε δύο, έναν και δύο μήνες.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.16 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 882/2004
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 15, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

"5. Καταρτίζεται και ενημερώνεται από 
την Επιτροπή κατάλογος ζωοτροφών και 
τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που, με 
βάση γνωστούς ή πρωτοεμφανιζόμενους 
κινδύνους, πρέπει να υπάγονται σε 
αυξημένο επίπεδο επισήμων ελέγχων στο 
σημείο εισόδου τους στα εδάφη του 
παραρτήματος I. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 62 
παράγραφος 4.
Η συχνότητα και η φύση των ελέγχων 
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αυτών καθορίζονται με την ίδια 
διαδικασία. Ταυτόχρονα, τα τέλη για 
τους ελέγχους αυτούς μπορούν να 
καθορίζονται με την ίδια διαδικασία."

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.16 – σημείο 5α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 882/2004
Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(5α) Στο άρθρο 32, η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"6. Πρόσθετες αρμοδιότητες και 
καθήκοντα των κοινοτικών 
εργαστηρίων αναφοράς μπορούν να 
ορίζονται από την Επιτροπή. Τα μέτρα 
αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 62 
παράγραφος 4."

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.16 – σημείο 5 β (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 882/2004
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

(5β) Στο άρθρο 33, η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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"6. Πρόσθετες αρμοδιότητες και 
καθήκοντα των εθνικών εργαστηρίων 
αναφοράς μπορούν να ορίζονται από την 
Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 
παράγραφος 4."

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.17 – σημείο 1 – εδάφιο β
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1935/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – νέα εδάφια

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

Τα ειδικά μέτρα που αναφέρονται στο 
στοιχείο ιγ) θεσπίζονται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 
παράγραφος 2.

Τα ειδικά μέτρα που αναφέρονται στο 
στοιχείο ιγ) θεσπίζονται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 
παράγραφος 2.

Οι ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στα 
στοιχεία στ), ζ), η), θ), ι), ια), ιβ) και ιδ), 
που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού δια της συμπλήρωσής του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 3.

Τα ειδικά μέτρα που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως ιβ) και ιδ), που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 3.

Τα ειδικά μέτρα που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως ε), που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του
παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 23 παράγραφος 4.

Or. en
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.17 – σημείο 1 – εδάφιο γ
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1935/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τις 
υφιστάμενες ειδικές οδηγίας για τα υλικά 
και τα αντικείμενα. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού δια 
της συμπλήρωσής του, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 23 παράγραφος 4.

2. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τις 
υφιστάμενες ειδικές οδηγίας για τα υλικά 
και τα αντικείμενα. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού δια 
της συμπλήρωσής του, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 23 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.17 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1935/2004
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

Η κοινοτική άδεια υπό τον τύπο ειδικού 
μέτρου, κατά την παράγραφο 1, εκδίδεται 
από την Επιτροπή. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού δια 
της συμπλήρωσής του, θεσπίζεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 23 παράγραφος 4.

3. Η κοινοτική άδεια υπό τον τύπο ειδικού 
μέτρου, κατά την παράγραφο 1, εκδίδεται 
από την Επιτροπή. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού δια 
της συμπλήρωσής του, θεσπίζεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 23 παράγραφος 3.

Or. en
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 5.17 – σημείο 4
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1935/2004
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

Το τελικό ειδικό μέτρο για την 
τροποποίηση, την αναστολή ή την 
ανάκληση άδειας λαμβάνεται από την 
Επιτροπή. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί 
σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού δια της 
συμπλήρωσής του, θεσπίζεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 
παράγραφος 4. Για λόγους κατεπείγουσας 
ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφεύγει στην διαδικασία επείγοντος 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 
παράγραφος 5.

6. Το τελικό ειδικό μέτρο για την 
τροποποίηση, την αναστολή ή την 
ανάκληση άδειας λαμβάνεται από την 
Επιτροπή. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί 
σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού δια της 
συμπλήρωσής του, θεσπίζεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 
παράγραφος 3. Για λόγους κατεπείγουσας 
ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφεύγει στην διαδικασία επείγοντος 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 
παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 5.17 – σημείο 6 – στοιχείο β
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1935/2004
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή Τροπολογία

5. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1, 2, 4 και 6 και το 
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.

Διαγράφεται

Or. en
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