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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-008 
κατάθεση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Έκθεση
József Szájer A8-0012/2018
Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν 
τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ

Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε 
διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση 
μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος 
που συμπληρώνουν ή τροποποιούν 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας 
νομοθετικής πράξης (κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις) και των αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση 
πράξεων προς εξασφάλιση ενιαίων 
προϋποθέσεων για την εκτέλεση νομικά 
δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης 
(εκτελεστικές πράξεις).

(1) Η Συνθήκη της Λισαβόνας 
τροποποίησε ουσιαστικά το νομικό 
πλαίσιο σχετικά με τις εξουσίες που 
αναθέτει ο νομοθέτης στην Επιτροπή, 
εισάγοντας διάκριση μεταξύ των 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή για την έκδοση μη νομοθετικών 
πράξεων γενικής ισχύος που 
συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα 
μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής 
πράξης (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις) και 
των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή για την έκδοση πράξεων προς 
εξασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων για την 
εκτέλεση νομικά δεσμευτικών πράξεων 
της Ένωσης (εκτελεστικές πράξεις).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η ομαδοποίηση και η υποβολή σε 
μία ενιαία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της 
Επιτροπής περισσότερων εξουσιών που 
δεν συνδέονται στενά μεταξύ τους 
εμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος 
ελέγχου του Κοινοβουλίου, καθώς είναι 
υποχρεωμένο απλώς να αποδεχτεί ή να 
απορρίψει συνολικά την κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, γεγονός που δεν 
του αφήνει κανένα περιθώριο να εκφέρει 
γνώμη για κάθε εξουσιοδότηση χωριστά.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001
Άρθρο 19β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το 
άρθρο 19α ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ 
αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Η εξουσία έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το 
άρθρο 19α ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών από ...  [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
τροποποιητικού κανονισμού]. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις 
μήνες πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου 
(βλέπε ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001
Άρθρο 19 β – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19α 
αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 
δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

6. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19α 
αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 
δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004
Άρθρο 31α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το 
άρθρο 31 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ 
αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Η εξουσία έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το 
άρθρο 31 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών από ...  [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
τροποποιητικού κανονισμού]. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις 
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μήνες πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου 
(βλέπε ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004
Άρθρο 31α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 31 αρχίζει 
να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν 
αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 
δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

6. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 31 αρχίζει 
να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν 
αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας τριών μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 
δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 3 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007
Άρθρο 17 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το 
άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ 
αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 

2. Η εξουσία έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το 
άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών από ...  [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
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ισχύος του παρόντος κανονισμού. τροποποιητικού 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 σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις 
μήνες πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου 
(βλέπε ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 3 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007
Άρθρο 17 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 αρχίζει 
να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν 
αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 
δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

6. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 αρχίζει 
να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν 
αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας τριών μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 
δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.


