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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-088 
κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Έκθεση
Franck Proust A8-0198/2018
Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 
2/2015 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της 16ης Μαΐου 20171a.
_________________
1a  Γνωμοδότηση 2/2015 του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης 
Μαΐου 2017 (ΕΕ C 239 της 24.7.2017, σ. 
3).

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της πρόσφατης νομολογίας είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι οι 
επενδύσεις χαρτοφυλακίου δεν μπορεί να καλύπτονται από τον κανονισμό.

Τροπολογία2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι άμεσες ξένες επενδύσεις 
συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση 
της Ένωσης, μέσω της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητάς της, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και οικονομιών 
κλίμακας, της εισαγωγής στην Ένωση 
κεφαλαίων, τεχνολογιών, καινοτομίας και 
τεχνογνωσίας, και του ανοίγματος νέων 
αγορών για τις εξαγωγές της Ένωσης. Οι 
άμεσες ξένες επενδύσεις προάγουν τους 
στόχους του επενδυτικού σχεδίου της 
Επιτροπής για την Ευρώπη και 
συμβάλλουν στην υλοποίηση άλλων έργων 
και προγραμμάτων της Ένωσης.

(1) Οι άμεσες ξένες επενδύσεις 
συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση 
της Ένωσης, μέσω της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητάς της, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και οικονομιών 
κλίμακας, της εισαγωγής στην Ένωση 
κεφαλαίων, τεχνολογιών, καινοτομίας και 
τεχνογνωσίας, και του ανοίγματος νέων 
αγορών για τις εξαγωγές της Ένωσης. Οι 
άμεσες ξένες επενδύσεις προάγουν τους 
στόχους του επενδυτικού σχεδίου για την 
Ευρώπη και συμβάλλουν στην υλοποίηση 
άλλων έργων και προγραμμάτων της 
Ένωσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της 
διατηρούν ανοικτό επενδυτικό περιβάλλον, 
το οποίο κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(«ΣΛΕΕ») και ενσωματώνεται στις 
διεθνείς δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν η 
Ένωση και τα κράτη μέλη της όσον αφορά 
τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

(2) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της 
διατηρούν ένα ανοικτό επενδυτικό 
περιβάλλον, το οποίο κατοχυρώνεται στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΣΕΕ), και 
ενσωματώνεται στις διεθνείς δεσμεύσεις 
που αναλαμβάνουν η Ένωση και τα κράτη 
μέλη της όσον αφορά τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Βάσει των διεθνών υποχρεώσεων 
που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του 

(3) Βάσει των διεθνών υποχρεώσεων 
που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του 
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Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, και των εμπορικών και 
επενδυτικών συμφωνιών που έχουν 
συνάψει με τρίτες χώρες, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της μπορούν, υπό ορισμένους 
όρους, να θεσπίζουν περιοριστικά μέτρα 
σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις για 
λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, και των εμπορικών και 
επενδυτικών συμφωνιών που έχουν 
συνάψει με τρίτες χώρες, είναι δυνατόν η 
Ένωση και τα κράτη μέλη της, υπό 
ορισμένους όρους, να θεσπίζουν 
περιοριστικά μέτρα πρόσβασης στη αγορά 
όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις 
για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
μέτρα βάσει των οποίων δύνανται να 
περιορίζουν την κυκλοφορία κεφαλαίων 
μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών 
μελών και τρίτων χωρών για λόγους 
δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας. Τα 
μέτρα αυτά αντανακλούν τους στόχους και 
τις ανησυχίες των οικείων κρατών μελών 
σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, 
και οδηγούν σε σειρά ρυθμίσεων που 
διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το πεδίο 
εφαρμογής και την ακολουθούμενη 
διαδικασία. Άλλα κράτη μέλη δεν 
διαθέτουν τέτοιους μηχανισμούς.

(4) Αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
μέτρα βάσει των οποίων έχουν τη 
δυνατότητα να περιορίζουν την 
κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ κρατών 
μελών και μεταξύ κρατών μελών και 
τρίτων χωρών για λόγους δημόσιας τάξης 
ή δημόσιας ασφάλειας. Τα μέτρα αυτά 
αντανακλούν τους στόχους και τις 
ανησυχίες των οικείων κρατών μελών σε 
σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, και 
οδηγούν σε μια σειρά διαφορετικών και 
όχι συντονισμένων μέτρων ως προς το 
πεδίο εφαρμογής τους και την 
ακολουθούμενη διαδικασία. Τα κράτη 
μέλη που δεν διαθέτουν τέτοιους 
μηχανισμούς μπορούν να δημιουργήσουν 
δικούς τους με βάση τη λειτουργία, την 
εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές των 
ήδη υφιστάμενων εθνικών μηχανισμών.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επί του παρόντος δεν υφίσταται 
ολοκληρωμένο πλαίσιο ενωσιακού 
επιπέδου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων 

(5) Επί του παρόντος δεν υφίσταται 
ολοκληρωμένο πλαίσιο ενωσιακού 
επιπέδου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων 
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επενδύσεων στη βάση λόγων ασφάλειας ή 
δημόσιας τάξης.

επενδύσεων για λόγους ασφάλειας ή 
δημόσιας τάξης, ενώ οι σημαντικότεροι 
εμπορικοί εταίροι της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των χωρών της 
ομάδας των 7, ανέπτυξαν τέτοια πλαίσια 
χρησιμοποιώντας διάφορα είδη 
μηχανισμών ελέγχου, με ποικίλα επίπεδα 
διαφάνειας, περιοριστικότητας και 
προβλεψιμότητας.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Είναι σημαντικό να παρασχεθεί 
ασφάλεια δικαίου και να εξασφαλιστεί 
συντονισμός και συνεργασία σε επίπεδο 
ΕΕ, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου 
για τον έλεγχο των άμεσων ξένων 
επενδύσεων στην Ένωση στη βάση λόγων 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Το πλαίσιο 
αυτό δεν θίγει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς 
τη διαφύλαξη της εθνικής τους ασφάλειας.

(7) O κανονισμός θα πρέπει να παρέχει 
ασφάλεια δικαίου για τους μηχανισμούς 
ελέγχου των κρατών μελών, και να 
εξασφαλίσει συντονισμό και συνεργασία 
σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της δημιουργίας ενός 
πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων 
επενδύσεων στην Ένωση στη βάση λόγων 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Το πλαίσιο 
αυτό δεν θίγει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς 
τη διαφύλαξη της εθνικής τους ασφάλειας. 
Η από μέρους της Επιτροπής 
παρακολούθηση των συστημάτων 
ελέγχου σε τρίτες χώρες θα πρέπει επίσης 
να παρέχει ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πλαίσιο για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να 
παρέχει στα κράτη μέλη και στην 
Επιτροπή τα μέσα για να αντιμετωπίζουν 
τους κινδύνους για την ασφάλεια ή τη 
δημόσια τάξη κατά τρόπο ολοκληρωμένο, 
καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής 

(8) Το πλαίσιο για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να 
παρέχει στα κράτη μέλη και στην 
Επιτροπή το απαραίτητο νομικό, 
ανθρώπινο και οικονομικό δυναμικό για 
να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους για την 
ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη κατά τρόπο 
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στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ενώ, 
παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ευελιξία που απαιτείται για να μπορούν τα 
κράτη μέλη να ελέγχουν τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις στη βάση λόγων ασφάλειας ή 
δημόσιας τάξης συνυπολογίζοντας τις 
ιδιαιτερότητες της κατάστασής τους και τις 
εθνικές περιστάσεις.

ολοκληρωμένο, καθώς και τη δυνατότητα 
προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ευελιξία που απαιτείται 
για να μπορούν τα κράτη μέλη να ελέγχουν 
τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη βάση 
λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης 
συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες της 
κατάστασής τους και τις εθνικές 
περιστάσεις, καθώς και τις προνομιούχες 
μετοχές («golden shares») και τα ειδικά 
προνόμια  («golden powers»).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Θα πρέπει να καλύπτεται ευρύ 
φάσμα επενδύσεων οι οποίες δημιουργούν 
ή διατηρούν σταθερές και άμεσες σχέσεις 
μεταξύ επενδυτών από τρίτες χώρες και 
επιχειρήσεων που ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα σε κράτος μέλος.

(9) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των άμεσων 
επενδύσεων που ελέγχονται από 
κυβέρνηση τρίτης χώρας, ανεξάρτητα 
από τον όγκο ή τα όρια συμμετοχής, που 
δημιουργούν ή διατηρούν διαχρονικούς 
άμεσους ή έμμεσους δεσμούς μεταξύ ενός 
ξένου επενδυτή, ανεξαρτήτως του εάν ο 
εν λόγω επενδυτής είναι ο τελικός 
επενδυτής, και  επιχειρήσεων που ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα στο έδαφος 
κράτους μέλους, στην Οικονομική 
Αποκλειστική Ζώνη που έχει δηλωθεί 
σύμφωνα με τις Συμβάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) ή την 
υφαλοκρηπίδα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν (10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα 
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τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, 
για να αποφεύγεται η καταστρατήγηση 
των μηχανισμών τους ελέγχου και των 
αποφάσεών τους για την προστασία της 
ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης. Τα 
μέτρα για την αποφυγή των 
καταστρατηγήσεων θα πρέπει να 
καλύπτουν τις επενδύσεις εντός της 
Ένωσης που πραγματοποιούνται μέσω 
τεχνητών ρυθμίσεων, οι οποίες δεν 
αντικατοπτρίζουν την οικονομική 
πραγματικότητα και καταστρατηγούν τους 
μηχανισμούς ελέγχου και τις αποφάσεις 
ελέγχου, και στις οποίες ο επενδυτής 
ανήκει ή ελέγχεται σε τελική ανάλυση από 
φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση τρίτης 
χώρας. Τα παραπάνω δεν θίγουν την 
ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των κεφαλαίων οι οποίες 
κατοχυρώνονται στη ΣΛΕΕ.

με το ενωσιακό δίκαιο, να διατηρούν, να 
τροποποιούν, να ενισχύουν ή να 
θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για τον 
εντοπισμό και την πρόληψη της 
καταστρατήγησης των μηχανισμών 
ελέγχου και των αποφάσεών τους για την 
προστασία της ασφάλειας και της 
δημόσιας τάξης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει 
να καλύπτουν τις επενδύσεις εντός της 
Ένωσης μέσω τεχνητών ρυθμίσεων που 
δεν αντικατοπτρίζουν την οικονομική 
πραγματικότητα και παρακάμπτουν τους 
μηχανισμούς ελέγχου και τις αποφάσεις 
ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων στις οποίες η δομή της 
ιδιοκτησίας ή άλλα βασικά 
χαρακτηριστικά του επενδυτή έχουν 
αλλάξει σημαντικά, όταν ο επενδυτής 
ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας ή 
επιχείρηση που τελικά ανήκει ή ελέγχεται 
από φυσικό πρόσωπο ή από επιχείρηση 
τρίτης χώρας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε 
μέτρο κατά της καταστρατήγησης που 
λαμβάνεται από αυτά. Τα παραπάνω δεν 
θίγουν την ελευθερία εγκατάστασης και 
την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων 
οι οποίες κατοχυρώνονται στη ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προάγουν τη 
συνεργασία και τη δέσμευση τρίτων 
χωρών, μέσω εμπορικών και επενδυτικών 
συμφωνιών και στο πλαίσιο διεθνών 
φόρουμ σχετικά με την εφαρμογή των 
διαδικασιών ελέγχου.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προς τον σκοπό της παροχής 
καθοδήγησης στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 
ένας κατάλογος παραγόντων που μπορεί 
να λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο 
άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση 
λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. 
Επιπλέον, ο εν λόγω κατάλογος θα 
καταστήσει τη διαδικασία ελέγχου πιο 
διαφανή για τους επενδυτές που εξετάζουν 
το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν ή που 
έχουν ήδη πραγματοποιήσει άμεσες ξένες 
επενδύσεις στην Ένωση. Ο κατάλογος των 
παραγόντων που μπορεί να θεωρηθεί ότι 
θέτουν ζητήματα ασφάλειας ή δημόσιας 
τάξης θα πρέπει να παραμείνει ενδεικτικός.

(11) Προς τον σκοπό της παροχής 
καθοδήγησης στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 
ένας κατάλογος παραγόντων που θα 
μπορούσαν να λαμβάνονται υπόψη κατά 
τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στη 
βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. 
Επιπλέον, ο εν λόγω κατάλογος θα 
καταστήσει, ενδεχομένως, τη διαδικασία 
ελέγχου πιο διαφανή για τους επενδυτές 
που εξετάζουν το ενδεχόμενο να 
πραγματοποιήσουν ή που έχουν ήδη 
πραγματοποιήσει άμεσες ξένες επενδύσεις 
στην Ένωση. Ο κατάλογος των 
παραγόντων που θα μπορούσαν να θέσουν 
ζητήματα ασφάλειας ή δημόσιας τάξης θα 
πρέπει να παραμείνει ενδεικτικός.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να αποφανθούν εάν 
ορισμένη άμεση ξένη επένδυση μπορεί να 
θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμήσουν 
όλους τους σχετικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
της επένδυσης σε υποδομές ζωτικής 
σημασίας, καθώς και σε τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, και 
συντελεστές παραγωγής που έχουν 
κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια ή τη 
διατήρηση της δημόσιας τάξης και των 
οποίων η διαταραχή, απώλεια ή 
καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο 

(12) Προκειμένου να αποφανθούν εάν 
ορισμένη ξένη επένδυση θα μπορούσε να 
θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη ιδίως κατά πόσον   
υπάρχει διαταραχή, αποτυχία, απώλεια ή 
καταστροφή του εφοδιασμού που μπορεί 
να έχει επίπτωση σε ένα κράτος μέλος ή 
στην Ένωση, εάν ένας ξένος επενδυτής 
ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την 
κυβέρνηση μιας τρίτης χώρας ή επένδυση 
ελεγχόμενη από κυβέρνηση τρίτης χώρας, 
εάν η ξένη επένδυση αποτελεί μέρος 
κρατικού σχεδίου ή προγράμματος ή 
τμήματος μιας οικονομικής βιομηχανικής 
ή πολιτικής στρατηγικής που εκτελείται 
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σε κράτος μέλος ή στην Ένωση. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να συνεκτιμούν το εάν ο 
εκάστοτε ξένος επενδυτής ελέγχεται 
άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα, μέσω 
της παροχής σημαντικής 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των επιδοτήσεων) από την κυβέρνηση 
τρίτης χώρας.

από μια τρίτη χώρα με στόχο την 
απόκτηση ή τη μεταφορά βασικών 
τεχνολογιών ή γνώσεων, ή προς 
υποστήριξη στρατηγικών εθνικών 
συμφερόντων. Αυτό θα πρέπει να ισχύει 
και στις περιπτώσεις που ο επενδυτής 
έχει ήδη συμμετάσχει σε επενδυτικά 
σχέδια που επηρεάζουν την ασφάλεια ή 
τη δημόσια τάξη ενός κράτους μέλους.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
μπορούσαν επίσης να εξετάσουν, για 
λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις 
πιθανές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, στις 
κρίσιμες στρατηγικές υποδομές, στις 
κρίσιμες και στρατηγικές τεχνολογίες, 
στην στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, 
στην πρόσβαση σε ευαίσθητα 
πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των πολιτών της Ένωσης, 
την πολυφωνία και την ανεξαρτησία των 
μέσων ενημέρωσης και των υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας και στις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Για να καθοριστεί εάν μια ξένη 
επένδυση μπορεί να επηρεάσει την 
ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη 
μέλη και η Επιτροπή μπορούν επίσης να 
λάβουν υπόψη το πλαίσιο και τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες γίνεται ή 
πραγματοποιήθηκε η επένδυση, μεταξύ 
άλλων, εάν η επένδυση μπορεί να 
οδηγήσει σε μονοπωλιακή διάρθρωση και 
εάν η αγορά της χώρας καταγωγής του 
ξένου επενδυτή είναι ανοιχτή, 
περιορισμένη ή κλειστή, εάν υπάρχει 
αμοιβαιότητα και ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού και εάν υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης των διεθνών μέσων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ή των βασικών 
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προτύπων της ΔΟΕ. Η εξέταση πρέπει να 
διεξάγεται με βάση τις βέλτιστες 
διαθέσιμες πληροφορίες, οι οποίες πρέπει 
να είναι ακριβείς, πλήρεις και αξιόπιστες.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Τα κράτη μέλη μπορεί να 
επιτρέπουν σε οικονομικούς φορείς, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή 
κοινωνικούς εταίρους, όπως οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να ζητούν 
από τα κράτη μέλη να εξετάσουν την 
ενεργοποίηση του ελέγχου, με την 
επιφύλαξη των διαφορετικών 
συστημάτων σε σχέση με την ευρύτερη 
διαδικαστική συμμετοχή.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Όταν οι οικονομικοί φορείς, οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή 
οι κοινωνικοί εταίροι, όπως οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, διαθέτουν 
πληροφορίες ή ουσιαστικές και δεόντως 
αιτιολογημένες επιφυλάξεις σχετικά με 
άμεσες ξένες επενδύσεις που ενδέχεται να 
επηρεάσουν έργα ή προγράμματα, στη 
βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, 
θα πρέπει να είναι δυνατόν να παρέχουν 
στην Επιτροπή αυτές τις πληροφορίες. Η 
Επιτροπή θα είναι δυνατόν να λάβει 
δεόντως υπόψη τις πληροφορίες αυτές 
κατά την έκδοση γνώμης.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα 
ουσιώδη στοιχεία του διαδικαστικού 
πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων 
επενδύσεων από τα κράτη μέλη, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές, 
την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη να 
κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο κατά 
τον οποίο οι επενδύσεις είναι πιθανόν να 
ελεγχθούν, και να διασφαλίζεται ότι οι εν 
λόγω επενδύσεις θα ελέγχονται κατά 
τρόπο διαφανή και μη εισάγοντα 
διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρίτων 
χωρών. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο 
καθορισμός προθεσμιών για τον έλεγχο και 
η κατοχύρωση της δυνατότητας 
προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά των 
εκδιδόμενων αποφάσεων ελέγχου.

(13) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα 
ουσιώδη στοιχεία του διαδικαστικού 
πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων 
επενδύσεων από τα κράτη μέλη, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές, 
την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη να 
κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο κατά 
τον οποίο οι επενδύσεις είναι πιθανόν να 
ελεγχθούν, κατά τρόπο διαφανή και μη 
εισάγοντα διακρίσεις μεταξύ των 
διαφόρων τρίτων χωρών. Στα στοιχεία 
αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον ο καθορισμός προθεσμιών για 
τον έλεγχο και η κατοχύρωση της 
δυνατότητας προσφυγής στη δικαιοσύνη 
κατά των εκδιδόμενων αποφάσεων 
ελέγχου, ενώπιον των αρχών και των 
δικαστηρίων των κρατών μελών, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Θα πρέπει να συσταθεί ένας 
μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα συνεργασίας και 
αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που 
ορισμένη άμεση ξένη επένδυση σε ένα 
κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει την 
ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
παρατηρήσεις στο κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η επένδυση, ανεξαρτήτως του εάν τα 
κράτη μέλη που υποβάλουν παρατηρήσεις 
ή το κράτος μέλος στο οποίο 

(14) Θα πρέπει να συσταθεί ένας 
μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα συνεργασίας και 
αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που 
ορισμένη άμεση ξένη επένδυση σε ένα 
κράτος μέλος θα μπορούσε να θίξει την 
ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
παρατηρήσεις στο κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η επένδυση, ανεξαρτήτως του εάν τα 
κράτη μέλη που υποβάλουν παρατηρήσεις 
ή το κράτος μέλος στο οποίο 
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προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η επένδυση διατηρούν μηχανισμό ελέγχου 
ή διενεργούν έλεγχο της επένδυσης. Οι 
παρατηρήσεις των κρατών μελών θα 
πρέπει να διαβιβάζονται και στην 
Επιτροπή. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
απευθύνει, στις περιπτώσεις που το κρίνει 
σκόπιμο, γνώμη προς το κράτος μέλος στο 
οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η επένδυση, 
ανεξαρτήτως του εάν το εν λόγω κράτος 
μέλος διατηρεί μηχανισμό ελέγχου ή 
διενεργεί έλεγχο της επένδυσης και 
ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη 
έχουν υποβάλει παρατηρήσεις.

προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η επένδυση διατηρούν μηχανισμό ελέγχου 
ή διενεργούν έλεγχο της επένδυσης. Οι 
παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει επίσης να 
διαβιβάζονται συγχρόνως σε όλα τα άλλα 
κράτη μέλη, και στην Επιτροπή, που θα 
έχει, κατόπιν αυτού, τη δυνατότητα να 
απευθύνει γνώμη προς το κράτος μέλος 
στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η επένδυση, 
ανεξαρτήτως του εάν το εν λόγω κράτος 
μέλος διατηρεί μηχανισμό ελέγχου ή 
διενεργεί έλεγχο της επένδυσης και 
ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη 
έχουν υποβάλει παρατηρήσεις. Η εν λόγω 
γνώμη θα πρέπει να διαβιβάζεται 
ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη και δεν 
θα πρέπει να δημοσιοποιείται. Ένα 
κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ζητεί γνώμη από την 
Επιτροπή ή παρατηρήσεις από άλλα 
κράτη μέλη σχετικά με τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο 
έδαφός του.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Περαιτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να ελέγχει, στη βάση 
λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι πιθανόν 
να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος. Η δυνατότητα 
αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή ένα 
εργαλείο για την προστασία των έργων και 
των προγραμμάτων που εξυπηρετούν την 
Ένωση συνολικά και τα οποία συμβάλλουν 
σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση, 
την απασχόληση και την 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Στα έργα 
και προγράμματα ενωσιακού 
ενδιαφέροντος θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται ιδίως εκείνα που είτε 

(15) Περαιτέρω, η Επιτροπή θα ελέγχει, 
στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας 
τάξης, τις άμεσες ξένες επενδύσεις που 
είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή 
προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος. Η 
δυνατότητα αυτή θα παράσχει στην 
Επιτροπή ένα εργαλείο για την προστασία 
των έργων και των προγραμμάτων που 
εξυπηρετούν την Ένωση συνολικά και τα 
οποία συμβάλλουν σημαντικά στην 
οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση 
και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. 
Στα έργα και προγράμματα ενωσιακού 
ενδιαφέροντος θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται ιδίως εκείνα που είτε 
εμπεριέχουν σημαντική ενωσιακή 
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εμπεριέχουν σημαντική ενωσιακή 
χρηματοδότηση είτε εμπίπτουν στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας ή τις τεχνολογίες ή 
τους συντελεστές παραγωγής που έχουν 
κρίσιμη σημασία. Για λόγους μεγαλύτερης 
σαφήνειας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε 
παράρτημα του κανονισμού ενδεικτικός 
κατάλογος έργων και προγραμμάτων 
ενωσιακού ενδιαφέροντος, οι σχετιζόμενες 
με τα οποία άμεσες ξένες επενδύσεις 
μπορεί να υποβληθούν σε έλεγχο από την 
Επιτροπή.

χρηματοδότηση είτε εμπίπτουν στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές και 
τις τεχνολογίες  ή τους συντελεστές 
παραγωγής που έχουν κρίσιμη ή 
στρατηγική σημασία. Για λόγους 
μεγαλύτερης σαφήνειας, θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί σε παράρτημα του 
κανονισμού ενδεικτικός και μη 
εξαντλητικός κατάλογος έργων και 
προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος, 
σε σχέση με τα οποία οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις μπορεί να υποβληθούν σε 
έλεγχο από την Επιτροπή. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις για την 
επικαιροποίηση αυτού του καταλόγου.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Προκειμένου να ενισχυθεί ο 
διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
της Ένωσης, η αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να 
μπορεί να καλέσει την Επιτροπή να 
γνωμοδοτήσει σχετικά με άμεσες ξένες 
επενδύσεις που σχεδιάζονται ή 
ολοκληρώνονται σε ένα κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή πρέπει να ενημερώσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δράση 
της μετά την παραλαβή αυτής της 
αίτησης.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
κρίνει ότι ορισμένη άμεση ξένη επένδυση 
είναι πιθανόν να επηρεάσει έργα ή 

(16) Στην περίπτωση που η Επιτροπή ή 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη κρίνουν 
ότι ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι 
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προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος 
στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας 
τάξης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
απευθύνει, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, γνώμη στα κράτη μέλη στα 
οποία προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα οικεία 
κράτη μέλη θα πρέπει να αποδίδουν 
βαρύνουσα σημασία στη γνώμη της 
Επιτροπής και να αιτιολογούν στην 
Επιτροπή τυχόν απόφασή τους να μην την 
ακολουθήσουν, σε συμμόρφωση προς το 
καθήκον τους καλόπιστης συνεργασίας, 
που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ΣΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει 
επίσης τη δυνατότητα να ζητεί από τα 
οικεία κράτη μέλη τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για τον έλεγχο της σχετικής 
επένδυσης.

πιθανόν να επηρεάσει έργα ή προγράμματα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, θα πρέπει η 
Επιτροπή να απευθύνει, εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος, γνώμη στα κράτη 
μέλη στα οποία προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η επένδυση, και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να παράσχουν παρατηρήσεις 
στα κράτη μέλη όπου προγραμματίζεται ή 
έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση. Η 
γνώμη, που δεν πρέπει να 
δημοσιοποιείται, θα  κοινοποιείται 
ταυτόχρονα και στα άλλα κράτη μέλη. Τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 
σοβαρά υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής 
και να αιτιολογούν γραπτώς στην 
Επιτροπή και στα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη τυχόν απόφασή τους να μην την 
ακολουθήσουν, σε συμμόρφωση προς το 
καθήκον τους καλόπιστης συνεργασίας, 
που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ΣΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει 
επίσης τη δυνατότητα να ζητεί από τα 
οικεία κράτη μέλη τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για τον έλεγχο της σχετικής 
επένδυσης. Ένα κράτος μέλος θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να ζητεί γνώμη 
από την Επιτροπή ή παρατηρήσεις από 
άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις άμεσες 
ξένες επενδύσεις που πραγματοποιούνται 
στο έδαφός του.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Όταν τουλάχιστον το ένα τρίτο των 
κρατών μελών κρίνει ότι μια άμεση ξένη 
επένδυση ενδέχεται να επηρεάσει την 
ασφάλειά τους ή τη δημόσια τάξη, ή 
τουλάχιστον το ένα τρίτο των κρατών 
μελών και η Επιτροπή θεωρούν ότι έργα 
ή προγράμματα ενωσιακού 
ενδιαφέροντος θίγονται ως προς την 



PE621.693/ 14

EL

ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, το κράτος 
μέλος θα πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερα 
υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και τις 
παρατηρήσεις των άλλων κρατών μελών,  
και να παρέχει γραπτή εξήγηση στην 
Επιτροπή και στα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη. Σε περίπτωση μη τήρησης των εν 
λόγω παρατηρήσεων ή γνωμών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει να 
προωθήσει το διάλογο μεταξύ των 
κρατών μελών που έχουν διατυπώσει 
παρατηρήσεις και του κράτους μέλους 
στο οποίο σχεδιάζονται ή έχουν 
ολοκληρωθεί οι άμεσες ξένες επενδύσεις.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να διευκολύνεται η 
συνεργασία με τα λοιπά κράτη μέλη και η 
εξέταση των άμεσων ξένων επενδύσεων 
από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους 
μηχανισμούς τους ελέγχου και κάθε 
τροποποίηση στους μηχανισμούς αυτούς, 
ενώ, επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλουν 
σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με τη 
λειτουργία των μηχανισμών τους ελέγχου. 
Για τους ίδιους λόγους, τα κράτη μέλη που 
δεν διατηρούν μηχανισμό ελέγχου θα 
πρέπει επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις 
σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, 
με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη 
διάθεσή τους.

(17) Προκειμένου να διευκολύνεται η 
συνεργασία με τα λοιπά κράτη μέλη και η 
εξέταση των άμεσων ξένων επενδύσεων 
από την Επιτροπή, και για την καλύτερη 
αξιοπιστία και συγκρισιμότητα των 
στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη, 
θα πρέπει αυτά να κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους μηχανισμούς τους ελέγχου 
και κάθε τροποποίηση που επιφέρουν σε 
αυτούς, και θα πρέπει να υποβάλλουν σε 
τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με τη 
λειτουργία των μηχανισμών αυτών. Για 
τους ίδιους λόγους, τα κράτη μέλη που δεν 
διατηρούν μηχανισμό ελέγχου θα πρέπει 
επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με 
τις άμεσες ξένες επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, 
στην αποκλειστική οικονομική τους ζώνη 
ή στην υφαλοκρηπίδα, με βάση όλες τις 
πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους. 
Πρέπει, επίσης, να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα μέσα απόκτησης αυτών 
των πληροφοριών.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προς τον σκοπό αυτόν, είναι επίσης 
σημαντικό να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο 
επίπεδο ενημέρωσης και συνεργασίας ως 
προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού σε όλα τα κράτη 
μέλη. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να 
παρέχεται από τα κράτη μέλη στα οποία 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η εκάστοτε επένδυση, κατόπιν αίτησης 
άλλων κρατών μελών ή της Επιτροπής. 
Στις σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά 
με την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου 
επενδυτή και τον τρόπο χρηματοδότησης 
της προγραμματισμένης ή 
πραγματοποιημένης επένδυσης, 
συμπεριλαμβανομένων, εφόσον 
διατίθενται, πληροφοριών σχετικά με τις 
επιδοτήσεις που τυχόν έχουν χορηγηθεί 
από τρίτες χώρες.

(18) Προς τον σκοπό αυτόν, είναι επίσης 
σημαντικό να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο 
επίπεδο ενημέρωσης και συνεργασίας ως 
προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού σε όλα τα κράτη 
μέλη, στα οποία προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί, μια άμεση ξένη 
επένδυση,  κατόπιν αίτησης άλλων κρατών 
μελών ή της Επιτροπής. Στις σχετικές 
πληροφορίες περιλαμβάνονται οι 
πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή 
δομή του ξένου επενδυτή και τον τρόπο 
χρηματοδότησης της προγραμματισμένης ή 
πραγματοποιημένης επένδυσης, 
συμπεριλαμβανομένων, εφόσον 
διατίθενται, πληροφοριών σχετικά με τις 
επιδοτήσεις που τυχόν έχουν χορηγηθεί 
από τρίτες χώρες. Οι πληροφορίες αυτές 
πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τους 
κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 346 της 
ΣΛΕΕ. Θα πρέπει να είναι ακριβείς, 
πλήρεις και αξιόπιστες και να επιδιώκουν 
τη διευκόλυνση της συγκρισιμότητας των 
δεδομένων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η επικοινωνία και η συνεργασία στο 
επίπεδο των κρατών μελών και στο 
ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω της σύστασης στα κράτη μέλη 
σημείων επαφής για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων.

(19) Η επικοινωνία και η συνεργασία στο 
επίπεδο των κρατών μελών και στο 
ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω της σύστασης στα κράτη μέλη 
θεσμοθετημένων σημείων επαφής για τον 
έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων σε 
κάθε κράτος μέλος, καθώς και με την 
σύσταση μιας Ομάδας Συντονισμού του 
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Ελέγχου των Επενδύσεων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την προστασία του απορρήτου 
των εμπιστευτικών και λοιπών 
ευαίσθητου χαρακτήρα πληροφοριών.

(20) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζουν το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο προστασίας όλων των 
εμπιστευτικών πληροφοριών, που 
καθίστανται διαθέσιμες από τους ξένους 
επενδυτές και τις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις της Ένωσης.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά 
τους, στην αποκλειστική οικονομική τους 
ζώνη ή την υφαλοκρηπίδα, με βάση όλες 
τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή 
τους. Θα πρέπει, επίσης, να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τα μέσα 
απόκτησης αυτών των πληροφοριών. 
Βάσει των ετήσιων αυτών εκθέσεων, η 
Επιτροπή θα εκπονεί ετήσια έκθεση που 
περιγράφει τη συνολική κατάσταση των 
επενδύσεων στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και θα την 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Το αργότερο τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του. 
Στην περίπτωση που η έκθεση προτείνει 
την τροποποίηση διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού, μπορεί να συνοδεύεται, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, από 
νομοθετική πρόταση.

(21) Το αργότερο τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
και ανά τριετία στη συνέχεια, η Επιτροπή 
θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητα του κανονισμού. Η 
αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης τις δυνατότητες μακροπρόθεσμου 
οικονομικού ελέγχου, πέραν της άμεσης 
ξένης επένδυσης, για την απόκτηση μέσω 
δημόσιας σύμβασης σταθερών και 
άμεσων ικανοτήτων επιρροής με στόχο 
τη διαχείριση ή τον έλεγχο ενωσιακών 
έργων ή προγραμμάτων, όπως ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμού. Στην 
περίπτωση που η έκθεση προτείνει την 
τροποποίηση διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού, μπορεί να συνοδεύεται, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, από 
νομοθετική πρόταση, και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, θα πρέπει να ενημερώνεται 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Για την ενημέρωση του καταλόγου 
των προγραμμάτων και έργων ενωσιακού 
ενδιαφέροντος, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία θέσπισης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 
ΣΛΕΕ, όσον αφορά την τροποποίηση του 
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 
της εργασίες, τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
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αρχές που ορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προπαρασκευή των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προπαρασκευή κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «άμεση ξένη επένδυση»: κάθε είδους 
επένδυση από ξένο επενδυτή η οποία 
αποσκοπεί στη δημιουργία ή τη 
διατήρηση σταθερών και άμεσων 
σχέσεων μεταξύ του ξένου επενδυτή και 
του επιχειρηματία ή της επιχείρησης στον 
οποίο ή στην οποία, ανάλογα με την 
περίπτωση, παρέχονται τα σχετικά 
κεφάλαια με σκοπό την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας σε κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων που καθιστούν δυνατή την 
πραγματική συμμετοχή στη διαχείριση ή 
στον έλεγχο εταιρείας που ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα·

1) «άμεση ξένη επένδυση»: κάθε είδους 
επένδυση, ανεξάρτητα από τον όγκο της ή 
τα όρια συμμετοχής, ξένου επενδυτή, 
ανεξαρτήτως του εάν ο εν λόγω 
επενδυτής είναι ο τελικός επενδυτής, με 
στόχο τη δημιουργία ή τη διατήρηση 
άμεσων ή έμμεσων δεσμών μεταξύ του 
ξένου επενδυτή και του επιχειρηματία ή 
της επιχείρησης στον οποίο ή στην οποία, 
παρέχονται τα σχετικά κεφάλαια με σκοπό 
την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 
στο έδαφος κράτους μέλους, ή στην 
αποκλειστική οικονομική ζώνη που έχει 
δηλώσει σύμφωνα με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) , ή την 
υφαλοκρηπίδα, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων που καθιστούν δυνατή 
την πραγματική συμμετοχή στη διαχείριση 
ή στον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο εταιρείας 
που ασκεί οικονομική δραστηριότητα·
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) «άμεση επένδυση ελεγχόμενη από 
αλλοδαπή κυβέρνηση»: κάθε άμεση ξένη 
επένδυση που θα μπορούσε να οδηγήσει 
στον έλεγχο νομικού προσώπου 
εγκατεστημένου στην Ένωση από 
αλλοδαπή κυβέρνηση ή οντότητα που 
ελέγχεται ή ενεργεί εκ μέρους ή 
καθοδηγείται από αλλοδαπή κυβέρνηση·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «ξένος επενδυτής»: φυσικό πρόσωπο 
τρίτης χώρας ή επιχείρηση τρίτης χώρας 
που προτίθεται να πραγματοποιήσει ή έχει 
πραγματοποιήσει άμεση ξένη επένδυση·

2) «ξένος επενδυτής»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο τρίτης χώρας ή επιχείρηση τρίτης 
χώρας, ή εθνικός, ή κρατικός οργανισμός 
που προτίθεται να πραγματοποιήσει ή έχει 
ήδη πραγματοποιήσει άμεση ξένη 
επένδυση, είτε ως τελικός επενδυτής είτε 
ως διαμεσολαβητής που αντιπροσωπεύει 
αυτόν τον αλλοδαπό επενδυτή·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «έλεγχος»: διαδικασία βάσει της 
οποίας είναι δυνατή η αξιολόγηση, 
διερεύνηση, έγκριση, εξάρτηση από όρους, 
απαγόρευση ή αναστροφή άμεσης ξένης 
επένδυσης·

3) «έλεγχος»: διαδικασία βάσει της 
οποίας είναι δυνατή η αξιολόγηση, 
διερεύνηση, έγκριση, εξάρτηση από όρους, 
απαγόρευση ή αναστροφή άμεσης ξένης 
επένδυσης, με προθεσμία ολοκλήρωσης 
που αρχίζει αμέσως μόλις όλες οι 
απαιτούμενες πληροφορίες για να 
ξεκινήσει ο έλεγχος έχουν παραληφθεί 
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από τις αρμόδιες αρχές·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε ο ξένος επενδυτής να μην μπορεί να διαβιβάσει ελλειπείς 
πληροφορίες, με στόχο την έναρξη της προθεσμίας της διαδικασίας ελέγχου. Για αυτό, η 
προθεσμία διεκπεραίωσης του ελέγχου πρέπει να αρχίζει από τη στιγμή που έχουν παρασχεθεί 
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση του πλήρους φακέλου.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
διατηρούν, να τροποποιούν ή να θεσπίζουν 
μηχανισμούς για τον έλεγχο άμεσων ξένων 
επενδύσεων στη βάση λόγων ασφάλειας ή 
δημόσιας τάξης, υπό τις προϋποθέσεις και 
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 
κανονισμού.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
δύνανται να διατηρούν, να τροποποιούν ή 
να θεσπίζουν μηχανισμούς για τον έλεγχο 
άμεσων ξένων επενδύσεων στη βάση 
λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να ελέγχει, στη 
βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, 
τις άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες είναι 
πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή 
προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος.

2. Η Επιτροπή ελέγχει, στη βάση λόγων 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, τις άμεσες 
ξένες επενδύσεις οι οποίες είναι πιθανόν να 
επηρεάσουν έργα ή προγράμματα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στα έργα ή προγράμματα ενωσιακού 
ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται ιδίως τα 

3. Στα έργα ή προγράμματα ενωσιακού 
ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται ιδίως τα 
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έργα ή προγράμματα που εμπεριέχουν 
ενωσιακή χρηματοδότηση σημαντικού 
απόλυτου ποσού ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση η οποία αντιστοιχεί σε 
σημαντικό ποσοστό της συνολικής 
χρηματοδότησης του έργου ή 
προγράμματος, καθώς και τα έργα ή 
προγράμματα που εμπίπτουν στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας, τις τεχνολογίες που 
έχουν κρίσιμη σημασία ή τους 
συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη 
σημασία. Ενδεικτικός κατάλογος έργων 
και προγραμμάτων ενωσιακού 
ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα 1.

έργα ή προγράμματα που εμπεριέχουν 
ενωσιακή χρηματοδότηση, ή εμπίπτουν 
στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές 
ζωτικής ή στρατηγικής σημασίας, τις 
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής ή 
τους συντελεστές παραγωγής που έχουν 
κρίσιμη σημασία, και οι οποίοι είναι 
σημαντικοί για τη διατήρηση της 
ασφάλειας και της δημόσιας τάξης. Μη 
εξαντλητικός κατάλογος έργων και 
προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 13α για τον σκοπό της 
αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού, 
ενημερώνοντας τον κατάλογο του 
παραρτήματος.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράγοντες που μπορεί να συνεκτιμώνται 
κατά τον έλεγχο

Παράγοντες που συνεκτιμώνται κατά τον 
έλεγχο

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης 
στη βάση λόγων ασφάλειας ή δημόσιας 
τάξης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
δύνανται να συνεκτιμούν τις πιθανές 
συνέπειες της επένδυσης, μεταξύ άλλων, 
επί:

1. Κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης 
επένδυσης στη βάση λόγων ασφάλειας ή 
δημόσιας τάξης, τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή δύνανται να συνεκτιμούν τις 
πιθανές συνέπειες της επένδυσης, μεταξύ 
άλλων, επί:
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- υποδομών ζωτικής σημασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των υποδομών των 
τομέων της ενέργειας, των μεταφορών, 
των επικοινωνιών, της αποθήκευσης 
δεδομένων, του διαστήματος ή των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και 
επί εγκαταστάσεων ευαίσθητου 
χαρακτήρα·

α) υποδομών ζωτικής και στρατηγικής 
σημασίας, είτε έχουν υλικό είτε εικονικό 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, των δικτύων διανομής 
ενέργειας και ύδατος, των δικτύων 
μεταφορών, των λιμένων, των 
σιδηροδρόμων, των αερολιμένων και των 
ναυπηγείων, των υπηρεσιών μεταφορών, 
των επικοινωνιών και των μέσων 
ενημέρωσης, της αεροδιαστημικής και 
της διαστημικής υποδομής, των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης δεδομένων, 
μεγάλης κλίμακας ανάλυσης δεδομένων 
και εκλογών, των υποδομών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών καθώς και 
των εγκαταστάσεων ευαίσθητου 
χαρακτήρα·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τεχνολογιών που έχουν κρίσιμη 
σημασία, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνολογιών των τομέων της τεχνητής 
νοημοσύνης, της ρομποτικής, των 
ημιαγωγών, των τεχνολογιών με 
δυνητικές εφαρμογές διπλής χρήσης, της 
κυβερνοασφάλειας, του διαστήματος και 
της πυρηνικής ενέργειας·

β) κρίσιμων και στρατηγικών 
τεχνολογιών, όπου περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, η τεχνητή νοημοσύνη, η 
ρομποτική, η νανοτεχνολογία, η κβαντική 
τεχνολογία, η βιοτεχνολογία και οι 
ιατρικές τεχνολογίες, οι τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, οι 
ημιαγωγοί, η αποθήκευση ενέργειας, τα 
είδη διπλής χρήσης, η άμυνα, η ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο και τις 
κυβερνοτεχνολογίες, ο τομέας της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, οι σιδηρόδρομοι, 
η αεροδιαστημική ή οι πυρηνικές 
τεχνολογίες, οι εγκαταστάσεις έρευνας 
και  ανάπτυξης·



PE621.693/ 23

EL

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- της ασφάλειας του εφοδιασμού με 
συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη 
σημασία· ή

γ) της στρατηγικής αυτάρκειας της 
Ένωσης, της ασφάλειας και αδιάλειπτης 
συνέχειας του εφοδιασμού με συντελεστές 
παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία, 
όπως είναι τα πρωτογενή προϊόντα και οι 
πρώτες ύλες, οι σπάνιες γαίες, τα 
γεωργικά περιουσιακά στοιχεία, οι 
γεωργικές εκτάσεις, και τα 
αγροεπισιτιστικά προϊόντα· ή

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- της πρόσβασης σε πληροφορίες 
ευαίσθητου χαρακτήρα ή της δυνατότητας 
ελέγχου πληροφοριών ευαίσθητου 
χαρακτήρα.

δ) της πρόσβασης σε ευαίσθητες 
πληροφορίες ή στα προσωπικά δεδομένα 
των πολιτών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
προσωπικών δεδομένων που αφορούν την 
υγεία, και της δυνατότητας ελέγχου 
ευρείας κλίμακας δεδομένων ή 
ευαίσθητων πληροφοριών,

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) της πολυφωνίας και της 
ανεξαρτησίας των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας και γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, των πολιτιστικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
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οπτικοακουστικών υπηρεσιών, καθώς και 
των αθλητικών εγκαταστάσεων και 
υπηρεσιών στοιχημάτων, και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να αποφανθούν εάν 
ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι 
πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη 
δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή δύνανται να συνεκτιμούν το 
κατά πόσον ο ξένος επενδυτής ελέγχεται 
από την κυβέρνηση τρίτης χώρας, 
συμπεριλαμβανομένου μέσω της παροχής 
σημαντικής χρηματοδότησης.

2. Προκειμένου να αποφανθούν εάν 
ορισμένη άμεση ξένη επένδυση είναι 
πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη 
δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή  συνεκτιμούν, ιδιαίτερα, το κατά 
πόσον:

α) υπάρχει κίνδυνος διατάραξης του 
εφοδιασμού, αδυναμία, απώλεια ή 
καταστροφή της προσφοράς, που 
ενδέχεται να έχει επιπτώσεις σε κράτος 
μέλος ή στην Ένωση·
β) ο ξένος επενδυτής είναι άμεσα ή 
έμμεσα ελεγχόμενος από κυβέρνηση, 
κρατικούς φορείς ή ένοπλες δυνάμεις 
τρίτης χώρας ή/και ασκεί εξωστρεφείς 
πολιτικές ξένων άμεσων επενδύσεων σε 
σχέδια και προγράμματα που τελούν υπό 
τον έλεγχο ξένων κυβερνήσεων για 
στρατηγικούς βιομηχανικούς στόχους, 
απόκτηση ή μεταφορά των βασικών 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής ή 
γνώσεων, υποστήριξη εθνικών 
στρατηγικών συμφερόντων, μεταξύ 
άλλων, μέσω της ιδιοκτησιακής 
διάρθρωσης ή σημαντικών 
χρηματοδοτικών πόρων με τη μορφή 
επιδοτήσεων, εκτενών πιστωτικών 
διευκολύνσεων και δανείων από 
κυβέρνηση τρίτης χώρας ή κρατικό 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ή  έχει 
πολιτική παρουσία στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων·
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γ) ο επενδυτής έχει ήδη συμμετάσχει 
σε επενδυτικά έργα που απειλούν την 
ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ενός 
κράτους μέλους.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
2, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
μπορούν επίσης να λαμβάνουν υπόψη 
μεταξύ άλλων:
α) το πλαίσιο και τις περιστάσεις υπό 
τις οποίες πραγματοποιήθηκε η 
επένδυση, καθώς και εάν ο τομέας 
θεωρείται στρατηγικός τομέας από την 
χώρα καταγωγής του επενδυτή·
β) κατά πόσον υπάρχει σοβαρός και 
θεμιτός κίνδυνος ο ξένος επενδυτής να 
προβεί σε παράνομες ή εγκληματικές 
δραστηριότητες, όπως η νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
η εκτροπή των πόρων, η διαφθορά, η 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το 
οργανωμένο έγκλημα ή παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή 
παραβιάσεις διεθνών πράξεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα βασικά 
εργασιακά πρότυπα της ΔΟΕ·
γ) κατά πόσον το καταστατικό της 
επιχείρησης στην οποία γίνεται η 
επένδυση περιλαμβάνει ρήτρες αλλαγής 
του ελέγχου·
δ) κατά πόσον η επένδυση μπορεί να 
ενισχύσει ή να οδηγήσει σε μονοπωλιακή 
δομή ή σε έλεγχο αλυσίδας αξίας, π.χ. 
μέσω της κοινοποίησης του καταλόγου 
όλων των συγχωνεύσεων που έχει 
αναλύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που 
αφορούν την επιχείρηση της τρίτης 
χώρας καθώς και την κοινοποίηση του 
καταλόγου όλων των συγχωνεύσεων που 
έχουν αναλύσει οι εθνικές αρχές 
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ανταγωνισμού όσον αφορά την 
επιχείρηση αυτή·
ε) κατά πόσον η αγορά στη χώρα 
προέλευσης του ξένου επενδυτή είναι 
ανοιχτή, περιορισμένη ή κλειστή,  και εάν 
υπάρχει αμοιβαιότητα και δίκαιοι 
κανόνες ανταγωνισμού·
στ) τις προηγούμενες σχέσεις μεταξύ 
της Επιτροπής ή των κρατών μελών με 
τον ξένο επενδυτή·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η εξέταση διεξάγεται με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες, οι 
οποίες πρέπει να είναι ακριβείς, πλήρεις 
και αξιόπιστες.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν, να 
τροποποιούν ή να θεσπίζουν τα μέτρα που 
είναι αναγκαία για να αποφεύγεται η 
καταστρατήγηση των μηχανισμών 
ελέγχου και των αποφάσεων ελέγχου.

Τα κράτη μέλη διατηρούν, τροποποιούν, 
ενισχύουν ή εγκρίνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για τον εντοπισμό και την πρόληψη 
της καταστρατήγησης των μηχανισμών 
ελέγχου και των αποφάσεων ελέγχου, 
ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες 
την ιδιοκτησιακή δομή ή άλλα βασικά 
χαρακτηριστικά του επενδυτή έχουν 
αλλάξει σημαντικά. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για 
κάθε μέτρο κατά της καταστρατήγησης 
που λαμβάνουν.
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν προθεσμίες 
για την έκδοση των αποφάσεων ελέγχου. 
Οι εν λόγω προθεσμίες παρέχουν ικανό 
περιθώριο για τη συνεκτίμηση των 
παρατηρήσεων κρατών μελών που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 και της γνώμης 
της Επιτροπής που προβλέπεται στα άρθρα 
8 και 9.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν προθεσμίες 
για την έκδοση των αποφάσεων ελέγχου 
και δημοσιεύουν αυτές τις προθεσμίες. Οι 
εν λόγω προθεσμίες παρέχουν ικανό 
περιθώριο για τη συνεκτίμηση των 
παρατηρήσεων κρατών μελών που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 και της γνώμης 
της Επιτροπής που προβλέπεται στα άρθρα 
8 και 9.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
επιτρέπουν σε οικονομικούς φορείς, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή 
κοινωνικούς εταίρους, όπως οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να ζητούν 
από τις αρχές των κρατών μελών να 
εξετάσουν την ενεργοποίηση του ελέγχου, 
με την επιφύλαξη των διαφορετικών 
συστημάτων των κρατών μελών σε σχέση 
με την ευρύτερη συμμετοχή στη 
διαδικασία.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, που 
υποβάλλονται από τους ξένους επενδυτές 
και τις οικείες επιχειρήσεις 

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
εγγυώνται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
προστασίας για όλες τις πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται από ξένο επενδυτή και 
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προστατεύονται. επιχειρήσεις της Ένωσης κατά τις 
διαδικασίες ελέγχου, σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής (ΕΕ, Ευρατόμ) 
2015/443 και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ξένοι επενδυτές και οι οικείες 
επιχειρήσεις δύνανται να προσβάλουν 
δικαστικά τις αποφάσεις ελέγχου των 
εθνικών αρχών.

4. Οι ξένοι επενδυτές και οι 
επιχειρήσεις της Ένωσης έχουν τη 
δυνατότητα να ζητήσουν έννομη 
προστασία από τις αρχές και τα 
δικαστήρια των κρατών μελών κατά των 
αποφάσεων ελέγχου, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που διατηρούν 
μηχανισμό ελέγχου υποβάλλουν ετησίως 
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία του μηχανισμού τους ελέγχου. 
Για κάθε περίοδο αναφοράς, η έκθεση 
περιλαμβάνει στοιχεία, ιδίως, σχετικά με:

3. Για κάθε περίοδο αναφοράς, τα 
κράτη μέλη που διατηρούν μηχανισμό 
ελέγχου υποβάλλουν στην Επιτροπή  
συμπληρωματική πληροφόρηση σχετικά 
με τη λειτουργία του μηχανισμού τους 
ελέγχου, και κυρίως σχετικά με:

α) τις άμεσες ξένες επενδύσεις που 
ελέγχθηκαν και αυτές που τελούν υπό 
έλεγχο·

α) τις άμεσες ξένες επενδύσεις που 
ελέγχθηκαν και αυτές που τελούν υπό 
έλεγχο·

β) τις αποφάσεις ελέγχου που 
απαγορεύουν άμεση ξένη επένδυση·

β) τις αποφάσεις ελέγχου που 
απαγορεύουν άμεση ξένη επένδυση·

γ) τις αποφάσεις ελέγχου που εξαρτούν 
άμεση ξένη επένδυση από όρους ή μέτρα 
μετριασμού·

γ) τις αποφάσεις ελέγχου που εξαρτούν 
άμεση ξένη επένδυση από όρους ή μέτρα 
μετριασμού·

δ) τους τομείς, την προέλευση και την 
αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων που 
ελέγχθηκαν ή τελούν υπό έλεγχο.

δ) τους τομείς, την προέλευση και την 
αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων που 
ελέγχθηκαν ή τελούν υπό έλεγχο·

δα) τις αποφάσεις ελέγχου όσον αφορά 
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τα έργα και τα προγράμματα που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 
Ένωση:

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη που δεν διατηρούν 
μηχανισμό ελέγχου υποβάλλουν ετησίως 
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, 
με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη 
διάθεσή τους.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, 
στην αποκλειστική οικονομική τους ζώνη 
ή την υφαλοκρηπίδα, με βάση τις 
βέλτιστες πληροφορίες που έχουν στη 
διάθεσή τους, και τα μέτρα που έλαβαν 
για να αποκτήσουν αυτές τις 
πληροφορίες.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με βάση, μεταξύ άλλων, τις ετήσιες 
εκθέσεις που υποβλήθηκαν από όλα τα 
κράτη μέλη, και με τον δέοντα σεβασμό 
στον εμπιστευτικό χαρακτήρα ορισμένων 
πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε 
αυτές τις εκθέσεις, η Επιτροπή συντάσσει 
ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφεται η 
συνολική κατάσταση των επενδύσεων 
στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Η έκθεση αυτή 
δημοσιοποιείται.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για 
κάθε άμεση ξένη επένδυση που 
υποβάλλεται σε έλεγχο στο πλαίσιο του 
μηχανισμού τους ελέγχου, εντός 5 
εργάσιμων ημερών από την έναρξη του 
ελέγχου. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
ενημέρωσης και εφόσον συντρέχει σχετική 
περίπτωση, το κράτος μέλος που διενεργεί 
τον έλεγχο δηλώνει κατά πόσον θεωρεί 
πιθανόν να εμπίπτει η υπό έλεγχο άμεση 
ξένη επένδυση στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του 
Συμβουλίου.

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη για κάθε 
άμεση ξένη επένδυση που υποβάλλεται σε 
έλεγχο στο πλαίσιο του μηχανισμού τους 
ελέγχου, το αργότερο εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών μετά την έναρξη του 
ελέγχου. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
ενημέρωσης και εφόσον συντρέχει σχετική 
περίπτωση, το κράτος μέλος που διενεργεί 
τον έλεγχο δηλώνει κατά πόσον θεωρεί 
πιθανόν η άμεση ξένη επένδυση που 
βρίσκεται υπό έλεγχο, να εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 139/2004.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένα κράτος μέλος έχει τη 
δυνατότητα να ζητεί γνώμη από την 
Επιτροπή ή παρατηρήσεις από άλλα 
κράτη μέλη σχετικά με τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο 
έδαφός του.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που κράτος μέλος 
κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση που 
προγραμματίζεται ή που έχει 
πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
είναι πιθανόν να θίξει τη δική του 
ασφάλεια ή δημόσια τάξη, δύναται να 
υποβάλει παρατηρήσεις στο κράτος μέλος 

2. Στην περίπτωση που κράτος μέλος 
κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση που 
προγραμματίζεται ή που έχει 
πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
είναι πιθανόν να θίξει τη δική του 
ασφάλεια ή δημόσια τάξη, δύναται να 
υποβάλει παρατηρήσεις στο κράτος μέλος 
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στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη 
επένδυση. Οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται 
ταυτόχρονα και στην Επιτροπή.

στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη 
επένδυση. Οι παρατηρήσεις των κρατών 
μελών διαβιβάζονται ταυτόχρονα στην 
Επιτροπή και σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι 
πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη 
δημόσια τάξη ενός ή περισσότερων 
κρατών μελών, δύναται να απευθύνει 
γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Η 
Επιτροπή δύναται να απευθύνει γνώμη 
ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη 
έχουν υποβάλει ή όχι παρατηρήσεις.

3. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι 
πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη 
δημόσια τάξη ενός ή περισσότερων 
κρατών μελών, δύναται να απευθύνει 
γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η οικεία άμεση ξένη επένδυση. Η 
Επιτροπή δύναται να απευθύνει γνώμη 
ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη 
έχουν υποβάλει ή όχι παρατηρήσεις. Η 
γνώμη της Επιτροπής κοινοποιείται 
ταυτόχρονα και στα άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή ή κράτος μέλος το 
οποίο ευλόγως κρίνει ότι άμεση ξένη 
επένδυση είναι πιθανόν να θίξει τη δική 
του ασφάλεια ή δημόσια τάξη δύναται να 
ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η οικεία άμεση ξένη επένδυση την παροχή 
των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για 
την υποβολή παρατηρήσεων κατά τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 ή την 
έκδοση γνώμης κατά τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 3.

4. Ένα κράτος μέλος το οποίο ευλόγως 
κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι 
πιθανόν να θίξει τη δική του ασφάλεια ή 
δημόσια τάξη, δύναται να απευθύνει 
αιτιολογημένη αίτηση στην Επιτροπή, 
ζητώντας να λάβει από το κράτος μέλος 
στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη 
επένδυση την παροχή των πληροφοριών 
που είναι αναγκαίες για την υποβολή 
παρατηρήσεων κατά τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 2. Η Επιτροπή 
συγκεντρώνει όλες τις αιτήσεις για 
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πληροφορίες και τις διαβιβάζει χωρίς 
καθυστέρηση στο κράτος μέλος στο 
οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση. 
Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει, με 
δική της πρωτοβουλία, πληροφορίες 
απαραίτητες για την έκδοση γνώμης κατά 
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι παρατηρήσεις κατά την 
παράγραφο 2 ή η γνώμη κατά την 
παράγραφο 3 κοινοποιούνται στο κράτος 
μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, 
σε κάθε περίπτωση, εντός 25 το αργότερο 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 ή 4, ανάλογα με την 
περίπτωση. Στις περιπτώσεις που η γνώμη 
της Επιτροπής εκδίδεται μετά την υποβολή 
παρατηρήσεων άλλων κρατών μελών, η 
Επιτροπή διαθέτει προθεσμία 25 επιπλέον 
εργάσιμων ημερών για να απευθύνει τη 
γνώμη της.

5. Οι παρατηρήσεις κατά την 
παράγραφο 2 κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη και η γνώμη, 
κατά την παράγραφο 3, στο κράτος μέλος 
στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, 
σε κάθε περίπτωση, εντός 25 το αργότερο 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των 
πληροφοριών. Στις περιπτώσεις που η 
γνώμη της Επιτροπής εκδίδεται μετά την 
υποβολή παρατηρήσεων άλλων κρατών 
μελών, διαθέτει προθεσμία 25 επιπλέον 
εργάσιμων ημερών για να απευθύνει τη 
γνώμη της.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η άμεση ξένη επένδυση λαμβάνει δεόντως 
υπόψη τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 
2 παρατηρήσεις των λοιπών κρατών μελών 
και την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 
γνώμη της Επιτροπής.

6. Το κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται η άμεση ξένη επένδυση 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 
παρατηρήσεις των λοιπών κρατών μελών 
και την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 
γνώμη της Επιτροπής, καθώς και τα 
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σχόλια που διατυπώνονται στο πλαίσιο 
της Ομάδας Συντονισμού του Ελέγχου 
των Επενδύσεων  που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 12α.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Εάν το ένα τρίτο τουλάχιστον των 
κρατών μελών θεωρεί ότι μια άμεση ξένη 
επένδυση ενδέχεται να επηρεάσει την 
ασφάλειά τους ή τη δημόσια τάξη, το 
κράτος μέλος στο οποίο σχεδιάζεται ή 
έχει ολοκληρωθεί η άμεση ξένη επένδυση, 
λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις 
παρατηρήσεις τους και τη γνώμη της 
Επιτροπής και παρέχει γραπτή εξήγηση.
Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω 
παρατηρήσεων ή γνωμών, η Επιτροπή θα 
πρέπει να επιδιώξει να προωθήσει το 
διάλογο μεταξύ των κρατών μελών που 
έχουν διατυπώσει παρατηρήσεις και του 
κράτους μέλους στο οποίο σχεδιάζονται ή 
έχουν ολοκληρωθεί οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν 
άρθρο διεξάγεται μέσω των σημείων 
επαφής του άρθρου 12.

7. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
πραγματοποιείται μέσω θεσμικών 
σημείων επαφής για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων («θεσμικό 
σημείο επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ») 
και της ομάδας συντονισμού για τον 
έλεγχο των επενδύσεων που συγκροτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 12α.
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Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση είναι 
πιθανόν να θίξει έργα ή προγράμματα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση λόγων 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, δύναται να 
απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο 
οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη 
επένδυση.

1. Στην περίπτωση που η Επιτροπή ή 
ένα η περισσότερα κράτη μέλη, κρίνουν 
ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να 
θίξει έργα ή προγράμματα ενωσιακού 
ενδιαφέροντος στη βάση λόγων ασφάλειας 
ή δημόσιας τάξης, η Επιτροπή δύναται να 
απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο 
οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η οικεία άμεση ξένη 
επένδυση. Η γνώμη της Επιτροπής 
κοινοποιείται και στα λοιπά κράτη μέλη. 
Η γνώμη αυτή δεν δημοσιοποιείται.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένα κράτος μέλος έχει τη 
δυνατότητα να ζητεί γνώμη από την 
Επιτροπή ή παρατηρήσεις από άλλα 
κράτη μέλη σχετικά με τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο 
έδαφός του.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στην περίπτωση που κράτος μέλος 
εκτιμά ότι μια άμεση ξένη επένδυση που 
προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
μπορεί να θίξει τη δική του ασφάλεια ή 
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δημόσια τάξη στο πλαίσιο έργων ή 
προγραμμάτων της Ένωσης, ή τα 
συμφέροντα της Ένωσης, δύναται να 
υποβάλει παρατηρήσεις στο κράτος μέλος 
στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει 
πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση. 
Οι παρατηρήσεις αυτές διαβιβάζονται 
ταυτόχρονα στην Επιτροπή.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από 
το κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η άμεση ξένη επένδυση κάθε πληροφορία 
που είναι αναγκαία για την έκδοση της 
γνώμης κατά την παράγραφο 1.

2. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από 
το κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η άμεση ξένη επένδυση κάθε πληροφορία 
που είναι αναγκαία για την έκδοση της 
γνώμης κατά την παράγραφο 1. Κατά την 
επεξεργασία τέτοιων πληροφοριών, η 
Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή 
στην πιθανή ευαισθησία τους. Το κράτος 
μέλος, ο ξένος επενδυτής και ο 
επιχειρηματίας ή η εταιρεία που επενδύει 
δύνανται να παρέχουν στην Επιτροπή 
όλες τις σχετικές πληροφορίες που 
θεωρούν αναγκαίες για τη διατύπωση 
γνώμης. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
είναι ακριβείς, πλήρεις και αξιόπιστες και 
να επιδιώκουν τη διευκόλυνση της 
συγκρισιμότητας των δεδομένων.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή απευθύνει τη γνώμη της 
στο οικείο κράτος μέλος εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος και, σε κάθε 
περίπτωση, εντός 25 το αργότερο 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 

3. Η Επιτροπή εκδίδει τη γνώμη της 
στο οικείο κράτος μέλος εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος προκειμένου να μην 
παρεμποδίζεται λόγω υπερβολικών 
καθυστερήσεων είτε η άμεση ξένη 
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των πληροφοριών τις οποίες ζήτησε η 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2. 
Στην περίπτωση που κράτος μέλος 
διατηρεί μηχανισμό ελέγχου κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
και οι πληροφορίες σχετικά με τη 
δρομολόγηση ελέγχου της άμεσης ξένης 
επένδυσης έχουν παραληφθεί από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1, η Επιτροπή 
απευθύνει τη γνώμη της εντός 25 το 
αργότερο εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή των εν λόγω πληροφοριών. 
Στην περίπτωση που απαιτούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες για την 
έκδοση της γνώμης, η προθεσμία των 25 
ημερών αρχίζει από την ημερομηνία 
παραλαβής των συμπληρωματικών 
πληροφοριών.

επένδυση είτε ο εθνικός έλεγχος και, σε 
κάθε περίπτωση, εντός 25 το αργότερο 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των 
πληροφοριών τις οποίες ζήτησε η 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η γνώμη της Επιτροπής 
κοινοποιείται και στα λοιπά κράτη μέλη.

4. Η γνώμη της Επιτροπής 
κοινοποιείται και στα λοιπά κράτη μέλη 
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η άμεση ξένη επένδυση αποδίδει 
βαρύνουσα σημασία στη γνώμη της 
Επιτροπής και αιτιολογεί στην Επιτροπή 
τυχόν απόφασή του να μην ακολουθήσει 
τη γνώμη της.

5. Το κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί 
η άμεση ξένη επένδυση αποδίδει 
βαρύνουσα σημασία στη γνώμη της 
Επιτροπής που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 και τις παρατηρήσεις του 
κράτους μέλους που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1β, και αιτιολογεί γραπτώς 
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στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη τυχόν 
απόφασή του να μην ακολουθήσει τη 
γνώμη της Επιτροπής ή τις παρατηρήσεις 
των κρατών μελών.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όταν οι οικονομικοί φορείς, οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή 
οι κοινωνικοί εταίροι, όπως οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, διαθέτουν 
πληροφορίες ή ουσιαστικές και δεόντως 
αιτιολογημένες επιφυλάξεις σχετικά με 
άμεσες ξένες επενδύσεις που ενδέχεται να 
επηρεάσουν έργα ή προγράμματα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος στη βάση 
λόγων ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, 
δύνανται να παρέχουν στην Επιτροπή 
αυτές οι πληροφορίες. Η Επιτροπή έχει 
τη δυνατότητα να λάβει δεόντως υπόψη 
τις πληροφορίες αυτές κατά την έκδοση 
γνώμης.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Εάν το ένα τρίτο τουλάχιστον των 
κρατών μελών και η Επιτροπή θεωρεί ότι 
μια άμεση ξένη επένδυση ενδέχεται να 
επηρεάσει την ασφάλειά τους ή τη 
δημόσια τάξη, το κράτος μέλος στο οποίο 
σχεδιάζεται ή έχει ολοκληρωθεί η άμεση 
ξένη επένδυση, λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη τις παρατηρήσεις των άλλων 
κρατών μελών και τη γνώμη της 
Επιτροπής και παράσχει γραπτή εξήγηση.
Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω 
παρατηρήσεων ή γνωμών, η Επιτροπή θα 
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πρέπει να επιδιώξει να προωθήσει το 
διάλογο μεταξύ των κρατών μελών που 
έχουν διατυπώσει παρατηρήσεις και του 
κράτους μέλους στο οποίο σχεδιάζονται ή 
έχουν ολοκληρωθεί οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Προκειμένου να ενισχυθεί ο 
διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
της Ένωσης και να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, η 
αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει την 
Επιτροπή να εκδώσει γνώμη σχετικά με 
τις άμεσες ξένες επενδύσεις που 
προγραμματίζονται ή έχουν ολοκληρωθεί 
σε ένα κράτος μέλος, και να εμφανιστεί 
ενώπιον της επιτροπής για να 
συζητήσουν όλα τα ζητήματα που 
αφορούν την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και ειδικότερα την εφαρμογή 
των διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο των 
επενδύσεων που είναι πιθανόν να 
επηρεάσουν σχέδια ή προγράμματα που 
ενδιαφέρουν την Ένωση σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για τη δράση της μετά την παραλαβή 
αυτής της αίτησης.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που ζητούν η Επιτροπή και 
τα λοιπά κράτη μέλη σύμφωνα με το 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που ζητούν η Επιτροπή και 
τα λοιπά κράτη μέλη σύμφωνα με το 
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άρθρο 8 παράγραφος 4 και το άρθρο 9 
παράγραφος 2 παρέχονται στην Επιτροπή 
και τα αιτούντα κράτη μέλη χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

άρθρο 8 παράγραφος 4 και το άρθρο 9 
παράγραφος 2 παρέχονται στην Επιτροπή 
και τα αιτούντα κράτη μέλη χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση σύμφωνα με 
τις ρυθμίσεις στο άρθρο 346 ΣΛΕΕ. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι 
ακριβείς, πλήρεις και αξιόπιστες και να 
επιδιώκουν τη διευκόλυνση της 
συγκρισιμότητας των δεδομένων.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληροφορίες σχετικά με την 
ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και 
της επιχείρησης στην οποία 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή 
έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη 
επένδυση, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τον 
εταίρο/μέτοχο ή τους εταίρους/μετόχους 
που διατηρούν τον τελικό έλεγχό τους·

α) πληροφορίες σχετικά με την 
ιδιοκτησιακή δομή, τη συμμετοχή στο 
κεφάλαιο και την φύση του ξένου 
επενδυτή και του τελικού ξένου επενδυτή 
και της επιχείρησης στην οποία 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή 
έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη 
επένδυση, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τον 
εταίρο/μέτοχο ή τους εταίρους/μετόχους 
που διατηρούν τον τελικό έλεγχό τους· 

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) πληροφορίες σχετικά με τη 
χρηματοδότηση της επένδυσης, με βάση 
τις πληροφορίες που διαθέτει το κράτος 
μέλος.

ε) πληροφορίες σχετικά με τη 
χρηματοδότηση της επένδυσης και την 
πηγή της, καθώς και απόδειξη της 
νομιμότητάς της, με βάση τις βέλτιστες 
πληροφορίες που διαθέτει το κράτος 
μέλος.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προστασία των 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 
που συγκεντρώνουν κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
εγγυώνται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
προστασίας για τις πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα που 
συγκεντρώνουν κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, με σεβασμό των 
ευαίσθητων πληροφοριών και σε 
συμμόρφωση με τις αποφάσεις της 
Επιτροπής (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 και 
(ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημεία επαφής Θεσμικά σημεία επαφής  για τον έλεγχο 
των ΑΞΕ 

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα θεσμικό 
σημείο επαφής για τον έλεγχο των άμεσων 
ξένων επενδύσεων («θεσμικό σημείο 
επαφής για τον έλεγχο των ΑΞΕ») 
Έλεγχος άμεσων ξένων επενδύσεων Η 
Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη 
απευθύνονται στα εν λόγω σημεία επαφής 
για τον έλεγχο των ΑΞΕ για κάθε ζήτημα 
που σχετίζεται με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα 
θεσμικό σημείο επαφής για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων. Η Επιτροπή 
και τα άλλα κράτη μέλη εμπλέκουν τα εν 
λόγω θεσμικά σημεία επαφής για τον 
έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων που 
είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των ξένων 
άμεσων επενδύσεων, και εξασφαλίζουν 
στενή συνεργασία μεταξύ τους για όλα τα 
θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, ιδίως στο 
πλαίσιο της ομάδας συντονισμού για τον 
έλεγχο των επενδύσεων.
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Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα θεσμικά σημεία επαφής για τον 
έλεγχο των ΑΞΕ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να συνδέονται με άλλα σημεία 
επαφής  που έχουν συσταθεί από την 
εθνική ή την ενωσιακή νομοθεσία με τους 
ίδιους στόχους, ώστε να διευκολυνθεί η 
ανάπτυξη σε μορφή δικτύων.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2008/114 για παράδειγμα προβλέπει σημεία επαφής με καθήκον την προστασία των 
κρίσιμων ευρωπαϊκών υποδομών. Η σύνδεση και οι ανταλλαγές εμπειριών μεταξύ αυτών των 
σημείων επαφής δεν απαιτούν πρόσθετους πόρους και επιτρέπουν μια καλύτερη ανταλλαγή 
πληροφοριών.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα θεσμικά σημεία επαφής για τον 
έλεγχο των ΑΞΕ οφείλουν να καλύπτουν 
το ίδιο επίπεδο απαιτήσεων με τους 
εθνικούς μηχανισμούς ελέγχου των 
επενδύσεων, π.χ. σχετικά με την 
πρόσβαση στις απαιτούμενες 
πληροφορίες, σχετικά με το ρόλο 
συντονισμού και διαφύλαξης του 
υψηλότερου επιπέδου προστασίας των 
εμπιστευτικών και ευαίσθητων 
πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Τα θεσμικά σημεία επαφής πρέπει να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, κυρίως στο θέμα της 
ασφαλούς φύλαξης των πληροφοριών.
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Ομάδα Συντονισμού του Ελέγχου των 

Επενδύσεων
1. Συγκροτείται Ομάδα Συντονισμού 
του Ελέγχου των Επενδύσεων υπό την 
προεδρία εκπροσώπου της Επιτροπής. 
Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν 
εκπρόσωπο σε αυτή την ομάδα.
2. Η ομάδα συντονισμού για τον 
έλεγχο των επενδύσεων συγκεντρώνει 
αντιπροσώπους και εμπειρογνώμονες από 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, μεταξύ 
άλλων, για να ανταλλάσσουν βέλτιστες 
πρακτικές, να αντιμετωπίζουν τις 
ανησυχίες των κρατών μελών σχετικά με 
τη λειτουργία των συστημάτων 
ανίχνευσης και να συζητούν οποιοδήποτε 
ζήτημα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού·
3. Οι τοπικές αρχές, οι οικονομικοί 
φορείς, οι θεσμικοί και πολιτικοί φορείς 
και οι αρχές, οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, οι κοινωνικοί 
εταίροι - όπως τα συνδικάτα - οι 
υπηρεσίες και οργανισμοί της Ένωσης 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση 
συγκεκριμένων περιφερειών ή ειδικοί σε 
οικονομικές πληροφορίες, καθώς και  
αντιπρόσωποι των συστημάτων ελέγχου 
τρίτων χωρών, μπορούν επίσης να 
προσκαλούνται τακτικά για να 
γνωστοποιήσουν την εμπειρία τους.
4. Η Επιτροπή διευκολύνει τη 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ως παρατηρητού σε όλες 
τις σχετικές συνεδριάσεις.



PE621.693/ 43

EL

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12β
Διεθνής συνεργασία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
τη συνεργασία, στις εμπορικές και 
επενδυτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες 
και σε διεθνή φόρουμ σχετικά με την 
εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του, το αργότερο 3 έτη μετά 
την έναρξη της ισχύος του. Τα κράτη μέλη 
συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και 
παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την εκπόνηση της εν 
λόγω έκθεσης.

1. Έως την ... [τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
και στη συνέχεια κάθε τρία έτη, η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της 
λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας 
του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη 
συμμετέχουν στενά στη διαδικασία αυτή 
και παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την εκπόνηση της εν 
λόγω έκθεσης.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που η έκθεση 
προτείνει την τροποποίηση διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, μπορεί να 
συνοδεύεται από ανάλογη νομοθετική 

2. Στην περίπτωση που η έκθεση 
προτείνει την τροποποίηση διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, μπορεί να 
συνοδεύεται από ανάλογη νομοθετική 
πρόταση. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν 
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πρόταση. απαιτείται τέτοια τροποποίηση, οφείλει 
να αιτιολογήσει την απόφασή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το 
άρθρο 3 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο τριών ετών από ... 
[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 
τριών ετών. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 3 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. Αρχίζει να ισχύει 
την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν 
θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εάν 
δεν έχουν εγερθεί αντιρρήσεις ούτε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών 
από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από την παρέλευση 
της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ΕΤΣΕ
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017, της 25ης 
Ιουνίου 2015, σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον 
Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συμβούλων 
Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Πύλη 
για τους Επενδυτικούς Πόρους και τους 
Κανονισμούς για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013, (ΕΕ) 
2015/1017 όσον αφορά την παράταση της 
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λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων καθώς και τη 
θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν 
λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο 
Επενδυτικών Συμβουλών.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – περίπτωση 6 β έως 6 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός 
(SESAR):
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για 
τη χάραξη του πλαισίου για τη 
δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού (“κανονισμός-πλαίσιο”).
– κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες της 
Ένωσης, όπου συμπεριλαμβάνονται:
Υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου, 
αεροναυτική και ενεργειακές τεχνολογίες 
του υδρογόνου, Πρωτοβουλία για 
καινοτόμα φάρμακα, ηλεκτρονικά 
συστατικά στοιχεία και συστήματα για 
την ευρωπαϊκή πρωτοπορία , βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων, πρωτοβουλία στροφή προς 
τις σιδηροδρομικές μεταφορές 
(Shift2Rail)·
– Μηχανισμός «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»:
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη σύσταση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
913/2010 και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και 
(ΕΕ) αριθ. 67/2010.
– Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη των 
υποδομών πέμπτης γενιάς (5G) στην 
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Ευρώπη.
– Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας:
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, με θέμα τη δημιουργία 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
(COM(2017)0295).
– Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής 
ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας:
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... 
για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης 
στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί 
στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και 
της καινοτόμου ικανότητας της 
αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ, και 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με τη χρηματοδότηση της 
προπαρασκευαστικής δράσης για την 
έρευνα στον τομέα της άμυνας (PADR)·
– Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία 
(PESCO):
Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315 του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2017, 
για τη θεσμοθέτηση μόνιμης 
διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και 
την κατάρτιση του καταλόγου των 
συμμετεχόντων κρατών μελών
– Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και 
τον Χάλυβα:
Απόφαση (EΕ) 2017/955 του Συμβουλίου, 
της 29ης Μαΐου 2017, για την 
τροποποίηση της απόφασης 2008/376/EΚ 
για την έγκριση του ερευνητικού 
προγράμματος του Ταμείου Έρευνας για 
τον Άνθρακα και το Χάλυβα και σχετικά 
με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές 
πολυετούς διάρκειας για το πρόγραμμα
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