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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 

Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) 

αριθ. 305/2011 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169 της 25ης Ιουνίου 2019) 

1. Στη σελίδα 15, άρθρο 4 παράγραφος 6 υποσημείωση 42: 

αντί: 

«(42) Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 

2013, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των 

οργάνων μετρήσεων στην αγορά (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 27).», 

διάβαζε: 

«(42) Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 

2013, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην 

αγορά ειδών πυροτεχνίας (ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 27).». 

2. Στη σελίδα 15, άρθρο 4 παράγραφος 6 υποσημείωση 51: 

αντί: 

«(51) Οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 

2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

απλών δοχείων πίεσης (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 164).», 

διάβαζε: 

«(51) Οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 

2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του 

εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 164).». 
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3. Στη σελίδα 16, άρθρο 9 παράγραφος 1: 

αντί: 

«1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να συμφωνούν με άλλες αρμόδιες αρχές ή σε 

οργανισμούς που εκπροσωπούν (…)», 

διάβαζε: 

«1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να συμφωνούν με άλλες αρμόδιες αρχές ή με 

οργανισμούς που εκπροσωπούν (…)». 

4. Στη σελίδα 33, άρθρο 39 παράγραφος 2: 

αντί: 

«2. Οι παραπομπές στις καταργούμενες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 νοούνται 

ως παραπομπές στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού και διαβάζονται σύμφωνα με 

τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού.», 

διάβαζε: 

«2. Οι παραπομπές στις καταργούμενες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 νοούνται 

ως παραπομπές στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού και διαβάζονται σύμφωνα με 

τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.». 
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