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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το άρθρο 291 της Συνθήκης της Λισαβόνας ορίζει ότι, όποτε απαιτούνται ενιαίες συνθήκες 

εκτέλεσης, οι νομοθετικές πράξεις παρέχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή· Ο 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 183/2011, του οποίου η αναθεώρηση προτείνεται εδώ, ορίζει τον 

τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη ελέγχουν την άσκηση αυτών των εκτελεστικών 

αρμοδιοτήτων και την έκδοση των σχετικών εκτελεστικών πράξεων.  

 

Σε πολλές περιπτώσεις η υφιστάμενη διαδικασία λειτουργεί καλά. Ωστόσο, υπάρχουν 

περιπτώσεις, ιδίως στο πλαίσιο της «διαδικασίας εξέτασης», που είναι πιο προβληματικές και 

θέτουν ερωτήματα σχετικά με την ευθύνη και την κυριότητα των αποφάσεων που τα κράτη 

μέλη λαμβάνουν, ιδίως σε πολιτικά ευαίσθητους τομείς, όπως στον τομέα της υγείας και 

ασφάλειας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. 

 

Βάσει της «διαδικασίας εξέτασης», για την έγκριση μιας εκτελεστικής πράξης που 

προτείνεται από την Επιτροπή απαιτείται ειδική πλειοψηφία. Εν απουσία ειδικής 

πλειοψηφίας, η Επιτροπή δύναται να απευθυνθεί σε επιτροπή προσφυγών. Και εάν στην 

επιτροπή προσφυγών δεν υπάρξει πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά της εκτελεστικής πράξης 

(περίπτωση «μη διατύπωσης γνώμης»), η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει με δική της 

πρωτοβουλία να εγκρίνει ή να απορρίψει την πράξη.  

 

Για να τακτοποιηθεί το πρόβλημα, η Επιτροπή, με την αναθεώρηση, προτείνει τα εξής: 

 Δημοσιοποίηση της ψήφου των εκπροσώπων του κάθε κράτους μέλους στην επιτροπή 

προσφυγών· 

 Προσθήκη νέων επιπέδων προσφυγής σε υπουργικό επίπεδο και ενδεχομένως περαιτέρω 

παραπομπή του θέματος σε επίπεδο Συμβουλίου για κατευθυντήριες γραμμές· 

 Μη καταμέτρηση των αποχών και καθιέρωση νέας απαρτίας για τη συμμετοχή στις 

ψηφοφορίες (απλή πλειοψηφία των κρατών μελών). 

 

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης στηρίζει πλήρως την πρόταση να βελτιωθεί η 

διαφάνεια και προτείνει περαιτέρω συναφή μέτρα σε όλο το μήκος της διαδικασίας, ακόμη 

και να απαιτηθεί να παρέχουν τα κράτη μέλη αιτιολογήσεις για την έγκριση ή απόρριψη μιας 

εκτελεστικής πράξης. Αφετέρου, εκτιμά πως τα προτεινόμενα πρόσθετα επίπεδα προσφυγής 

μάλλον δεν θα είναι χρήσιμα, μια και η εμπειρία δείχνει ότι τα αποτελέσματα των 

ψηφοφοριών στις επιτροπές προσφυγών σπάνια διαφέρουν από εκείνα στις μόνιμες 

επιτροπές. Είναι επίσης κάθετα αντίθετος στην προτεινόμενη αλλαγή στην απαρτία και στην 

καταμέτρηση των ψήφων, ως απαράδεκτη από άποψη δημοκρατικότητας. 

 

Για να λυθεί το πρόβλημα που προκύπτει σε περιπτώσεις «μη διατύπωσης γνώμης», 

προτείνεται να γίνεται διάκριση αναλόγως πεδίου και φύσης της πράξης. Για προϊόντα και 

ουσίες στους τομείς της υγείας, των ζώων και των φυτών, η Επιτροπή να πρέπει να εκδίδει 

απαγόρευση εάν δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία υπέρ της έγκρισης. Μια τέτοια διαδικασία θα 

καταργούσε την κατά περίπτωση δυνατότητα επιλογής της Επιτροπής και θα παρείχε 

μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, μια και η υποχρέωση μη έγκρισης εν απουσία πλειοψηφίας θα 

κατοχυρωνόταν στον παρόντα κανονισμό. 

 

Επί πλέον, σε περιπτώσεις που αφορούν την ίδια βασική πράξη, υπάρχουν συστηματικά 

καταστάσεις όπου τα κράτη μέλη δεν εκδίδουν γνώμη. Για τις καταστάσεις αυτές, θα πρέπει 
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να προβλεφθεί να εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο αναθεώρησης της βασικής πράξης ως 

προς το συγκεκριμένο σημείο. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 

συστήσει ειδική επιτροπή για την εξέταση 

της ενωσιακής διαδικασίας έγκρισης 

φυτοφαρμάκων στην Ένωση, 

προκειμένου να εντοπίσει πιθανές 

συγκρούσεις συμφερόντων στη 

διαδικασία έγκρισης και να εξετάσει τον 

ρόλο των οργανισμών της Ένωσης και το 

κατά πόσο είναι επαρκώς στελεχωμένοι 

και χρηματοδοτούμενοι για να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Η 

τελική έκθεση σχετικά με τις 

διαπιστώσεις και τις συστάσεις του 

Κοινοβουλίου, που πρέπει να εγκριθεί από 

την ολομέλειά του, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη για τη βελτίωση του συστήματος 

που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 182/2011. 

Αιτιολόγηση 

Η ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ασχοληθεί με 

ορισμένες από τις πολύ ειδικές διαδικασίες της παρούσας πρότασης. Τα συμπεράσματά της θα 

μπορούσαν συνεπώς να αλλάξουν την προσέγγισή μας και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την 

αρχή. 

 

Τροπολογία  2 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το σύστημα που καθιερώθηκε με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 έχει 

αποδείξει, συνολικά, ότι λειτουργεί καλά 

στην πράξη και ότι εξασφαλίζει την 

κατάλληλη θεσμική ισορροπία όσον αφορά 

τους ρόλους της Επιτροπής και των άλλων 

εμπλεκόμενων φορέων. Αυτό το σύστημα 

θα πρέπει, επομένως, να συνεχίσει να 

λειτουργεί ως έχει, με εξαίρεση ορισμένες 

στοχευμένες τροποποιήσεις όσον αφορά 

συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας στο 

επίπεδο της επιτροπής προσφυγών. Σκοπός 

των τροποποιήσεων είναι να εξασφαλιστεί 

ευρύτερη πολιτική λογοδοσία και 

οικειοποίηση των πολιτικώς ευαίσθητων 

εκτελεστικών πράξεων χωρίς, ωστόσο, να 

τροποποιούνται οι νομικές και θεσμικές 

ευθύνες για τις εκτελεστικές πράξεις, όπως 

οργανώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

182/2011. 

(2) Το σύστημα που καθιερώθηκε με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 έχει 

αποδείξει, συνολικά, ότι λειτουργεί καλά 

στην πράξη και ότι εξασφαλίζει την 

κατάλληλη θεσμική ισορροπία όσον αφορά 

τους ρόλους της Επιτροπής και των άλλων 

εμπλεκόμενων φορέων. Αυτό το σύστημα 

θα πρέπει, επομένως, να συνεχίσει να 

λειτουργεί ως έχει, με εξαίρεση ορισμένες 

στοχευμένες τροποποιήσεις όσον αφορά 

συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας 

εξέτασης, της συμβουλευτικής 

διαδικασίας και της διαδικασίας στο 

επίπεδο της επιτροπής προσφυγών. Σκοπός 

των τροποποιήσεων είναι να εξασφαλιστεί 

ευρύτερη πολιτική λογοδοσία και 

οικειοποίηση, ιδίως εκ μέρους των 

κρατών μελών, των πολιτικώς ευαίσθητων 

εκτελεστικών πράξεων, και να λαμβάνεται 

περισσότερο υπόψη η αρχή της 

προφύλαξης χωρίς, ωστόσο, να 

τροποποιούνται οι νομικές και θεσμικές 

ευθύνες για τις εκτελεστικές πράξεις, όπως 

οργανώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

182/2011. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Σε σειρά συγκεκριμένων 

περιπτώσεων, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

182/2011 προβλέπει την παραπομπή στην 

επιτροπή προσφυγών. Στην πράξη, 

παραπομπή στην επιτροπή προσφυγών έχει 

γίνει σε περιπτώσεις στις οποίες εντός της 

επιτροπής δεν επιτυγχάνεται ειδική 

πλειοψηφία, είτε υπέρ είτε κατά, στο 

πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης, και 

επομένως δεν διατυπώνεται γνώμη. Στις 

(3) Σε σειρά συγκεκριμένων 

περιπτώσεων, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

182/2011 προβλέπει την παραπομπή στην 

επιτροπή προσφυγών. Στην πράξη, 

παραπομπή στην επιτροπή προσφυγών έχει 

γίνει σε περιπτώσεις στις οποίες εντός της 

επιτροπής δεν επιτυγχάνεται ειδική 

πλειοψηφία, είτε υπέρ είτε κατά, στο 

πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης, και 

επομένως δεν διατυπώνεται γνώμη. Στις 
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περισσότερες περιπτώσεις, αυτό συνέβη σε 

σχέση με τους γενετικώς τροποποιημένους 

οργανισμούς και τα γενετικώς 

τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές και 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

περισσότερες περιπτώσεις, αυτό συνέβη σε 

σχέση με τους γενετικώς τροποποιημένους 

οργανισμούς και τα γενετικώς 

τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές και 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, που 

αποτελούν ζητήματα για τα οποία η 

γνώμη και η λήψη αποφάσεων των 

κρατών μελών είναι υψίστης σημασίας. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η πείρα έχει δείξει ότι, στη 

συντριπτική πλειονότητα των 

περιπτώσεων, η επιτροπή προσφυγών 

επαναλαμβάνει το αποτέλεσμα της 

επιτροπής εξέτασης και καταλήγει σε μη 

διατύπωση γνώμης. Η επιτροπή 

προσφυγών δεν έχει, επομένως, συμβάλει 

στη διασάφηση των θέσεων των κρατών 

μελών. 

(4) Η πείρα έχει δείξει ότι, στη 

συντριπτική πλειονότητα των 

περιπτώσεων, η επιτροπή προσφυγών 

επαναλαμβάνει το αποτέλεσμα της 

επιτροπής εξέτασης και καταλήγει σε μη 

διατύπωση γνώμης. Η επιτροπή 

προσφυγών δεν έχει, επομένως, συμβάλει 

στη διασάφηση των θέσεων των κρατών 

μελών, και αυτές οι περιπτώσεις 

ασάφειας επιβραδύνουν τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων στην Ένωση σε πολύ 

σημαντικά ζητήματα. 

 

Τροπολογία  5 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Μολονότι η Επιτροπή είναι 

εξουσιοδοτημένη να αποφασίζει σε τέτοιες 

περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης 

ευαισθησίας των εγειρόμενων ζητημάτων, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 

αναλαμβάνουν πλήρως τις ευθύνες τους 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει όταν τα κράτη 

μέλη αδυνατούν να επιτύχουν ειδική 

πλειοψηφία λόγω, μεταξύ άλλων, 

σημαντικού αριθμού αποχών ή μη 

(7) Μολονότι η Επιτροπή είναι επί του 

παρόντος εξουσιοδοτημένη να αποφασίζει 

σε τέτοιες περιπτώσεις, λόγω της 

ιδιαίτερης ευαισθησίας των εγειρόμενων 

ζητημάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος της 

ευθύνης στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό τα κράτη μέλη να έχουν 

κίνητρο να λάβουν μια σαφή απόφαση 

υπέρ ή κατά, και να συμμετέχουν ενεργά 
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παρουσίας κατά τη στιγμή της 

ψηφοφορίας. 
κατά τις ψηφοφορίες, όντας τουλάχιστον 

παρόντα. Όταν η προτεινόμενη πράξη 

αφορά την προστασία της υγείας ή της 

ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή φυτών, θα 

πρέπει να πρωτεύει η αρχή της 

προφύλαξης. Όταν, σε τέτοιες 

περιπτώσεις, τα κράτη μέλη αδυνατούν να 

επιτύχουν ειδική πλειοψηφία υπέρ 

προτάσεων για την έγκριση προϊόντων ή 

ουσιών, η εν λόγω έγκριση πρέπει να 

θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Για να αυξηθεί, επομένως, η 

προστιθέμενη αξία της επιτροπής 

προσφυγών, θα πρέπει να ενισχυθεί ο 

ρόλος της, μέσω της πρόβλεψης της 

δυνατότητας να πραγματοποιηθεί νέα 

συνεδρίαση της επιτροπής προσφυγών, 

οσάκις δεν διατυπώνεται γνώμη. Το 

κατάλληλο επίπεδο αντιπροσώπευσης στη 

νέα συνεδρίαση της επιτροπής 

προσφυγών θα πρέπει να είναι το 

υπουργικό επίπεδο, ώστε να 

εξασφαλίζεται ο πολιτικός διάλογος. Για 

να επιτραπεί η διοργάνωση αυτής της 

νέας συνεδρίασης, θα πρέπει να 

παραταθεί η προθεσμία για τη διατύπωση 

γνώμης από την επιτροπή προσφυγών. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  7 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι κανόνες περί ψηφοφορίας για 

την επιτροπή προσφυγών θα πρέπει να 

αλλάξουν, προκειμένου να μειωθεί ο 

διαγράφεται 
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κίνδυνος μη διατύπωσης γνώμης και να 

δοθούν κίνητρα στους εκπροσώπους των 

κρατών μελών να λαμβάνουν σαφή θέση. 

Για τον σκοπό αυτόν, μόνο τα κράτη μέλη 

που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται, και 

τα οποία δεν απέχουν, θα πρέπει να 

θεωρούνται συμμετέχοντα κράτη μέλη 

για τον υπολογισμό της ειδικής 

πλειοψηφίας. Για να διασφαλιστεί ότι το 

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι 

αντιπροσωπευτικό, μια ψηφοφορία θα 

πρέπει να θεωρείται έγκυρη μόνο στην 

περίπτωση που συμμετέχοντα μέλη της 

επιτροπής προσφυγών είναι μια απλή 

πλειοψηφία των κρατών μελών. Εάν δεν 

επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία πριν 

από τη λήξη της προθεσμίας για τη λήψη 

απόφασης από την επιτροπή, θα 

θεωρείται ότι η επιτροπή δεν διατύπωσε 

γνώμη, όπως ήδη ισχύει. 

 

Τροπολογία  8 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα, σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, να ζητά από το Συμβούλιο 

να δίνει τη γνώμη και τους 

προσανατολισμούς του σχετικά με τις 

ευρύτερες επιπτώσεις της μη διατύπωσης 

γνώμης, συμπεριλαμβανομένων των 

θεσμικών, νομικών, πολιτικών και 

διεθνών επιπτώσεων. Η Επιτροπή οφείλει 

να λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε θέση 

διατυπώνεται από το Συμβούλιο εντός 3 

μηνών από την παραπομπή. Σε δεόντως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή 

μπορεί να ορίζει μικρότερη προθεσμία 

στην παραπομπή. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  9 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η διαφάνεια σχετικά με τις 

ψήφους των εκπροσώπων των κρατών 

μελών σε επίπεδο επιτροπής προσφυγών 

θα πρέπει να ενισχυθεί, και οι ατομικές 

ψήφοι των εκπροσώπων των κρατών 

μελών θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. 

(11) Η διαφάνεια θα πρέπει να 

ενισχυθεί σε όλο το μήκος της 

συμβουλευτικής διαδικασίας, της 

διαδικασίας εξέτασης και της 

διαδικασίας της επιτροπής προσφυγών· 

Ειδικότερα, οι ψήφοι των εκπροσώπων 

των κρατών μελών, 

συμπεριλαμβανομένων των προθέσεων 

ψήφου όποτε δεν διενεργείται επίσημη 

ψηφοφορία, θα πρέπει να 

δημοσιοποιούνται. Οι απαιτήσεις αυτές 

θα πρέπει να ισχύουν για τις ψηφοφορίες 

στην επιτροπή προσφυγών, στην 

επιτροπή εξέτασης, και καθ’ όλη τη 

συμβουλευτική διαδικασία. Θα πρέπει να 

δημοσιοποιούνται πιο λεπτομερείς 

πληροφορίες για τη σύνθεση των 

επιτροπών εμπειρογνωμόνων. 

 

Τροπολογία  10 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1) Στο άρθρο 3 παράγραφος 7, 

προστίθεται το ακόλουθο έκτο εδάφιο: 

διαγράφεται 

«Εφόσον η επιτροπή προσφυγών δεν 

διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 

6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, ο 

πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να 

πραγματοποιήσει η επιτροπή προσφυγών 

νέα συνεδρίαση, σε υπουργικό επίπεδο. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, η επιτροπή 

προσφυγών διατυπώνει τη γνώμη της 

εντός 3 μηνών από την αρχική 

ημερομηνία παραπομπής. »· 
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Τροπολογία  11 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Στην παράγραφο 1, προστίθεται 

το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο: 

διαγράφεται 

«Ωστόσο, μόνο τα μέλη της επιτροπής 

προσφυγών που είναι παρόντα ή 

εκπροσωπούνται κατά τη στιγμή της 

ψηφοφορίας και δεν απέχουν από την 

ψηφοφορία, θεωρούνται συμμετέχοντα 

μέλη της επιτροπής προσφυγών. Η 

πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 1 είναι η ειδική πλειοψηφία 

που αναφέρεται στο άρθρο 283 

παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ. 

Μια ψηφοφορία θεωρείται έγκυρη μόνο 

στην περίπτωση που συμμετέχοντα μέλη 

είναι μια απλή πλειοψηφία των κρατών 

μελών.»· 

 

 

Τροπολογία  12 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 

παράγραφος 3α: 

διαγράφεται 

«3α. Εφόσον η επιτροπή προσφυγών 

δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή 

μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο 

Συμβούλιο, για μια γνώμη με την οποία 

εκφράζει τις απόψεις και τον 

προσανατολισμό του σχετικά με τις 

ευρύτερες επιπτώσεις της έλλειψης 

γνώμης, συμπεριλαμβανομένων των 

θεσμικών, νομικών, πολιτικών και 

διεθνών επιπτώσεων. Η Επιτροπή 
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λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε θέση 

διατυπώνεται από το Συμβούλιο εντός 3 

μηνών από την παραπομπή. Σε δεόντως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή 

μπορεί να ορίζει μικρότερη προθεσμία 

στην παραπομπή.»· 

 

Τροπολογία  13 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 

παράγραφος 3α: 

 «4α. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 3, όταν η βασική πράξη 

αφορά την προστασία της υγείας ή 

ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή φυτών και 

το σχέδιο εκτελεστικής πράξης 

περιλαμβάνει πρόταση έγκρισης ενός 

προϊόντος ή μιας ουσίας, εν απουσία 

θετικής γνώμης που να συγκεντρώνει την 

προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 1 

πλειοψηφία, η Επιτροπή δεν εκδίδει το 

σχέδιο εκτελεστικής πράξης και η 

έγκριση θεωρείται μη χορηγηθείσα.»· 

 

Τροπολογία  14 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α) Στην παράγραφο 1, το εισαγωγικό 

μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

1. Η Επιτροπή τηρεί μητρώο των 

εργασιών των επιτροπών, στο οποίο 

καταγράφονται: 

«1. Η Επιτροπή τηρεί δημόσιο μητρώο 

των εργασιών των επιτροπών, διαθέσιμο 

για πρόσβαση από το διαδίκτυο. Στο 
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δημόσιο αυτό μητρώο καταγράφονται:»· 

Τροπολογία  15 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α α) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

γ) τα συνοπτικά πρακτικά, από κοινού 

με τους καταλόγους των αρχών και των 

οργανισμών όπου ανήκουν τα άτομα που 

έχουν διορίσει τα κράτη μέλη για να τα 

εκπροσωπούν· 

«γ) τα συνοπτικά πρακτικά, από κοινού 

με τους καταλόγους των ατόμων που είναι 

παρόντα και των αρχών και των 

οργανισμών στους οποίους ανήκουν τα 

άτομα αυτά·»· 

Τροπολογία  16 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών 

συμπεριλαμβανομένων, στην περίπτωση 

της επιτροπής προσφυγών, των ψήφων 

που εκφράζονται από τον εκπρόσωπο 

κάθε κράτους μέλους· 

ε) τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών 

που εκφράζονται από τον εκπρόσωπο 

κάθε κράτους μέλους, τόσο στις 

επιτροπές όσο και στην επιτροπή 
προσφυγών, μαζί με μια αιτιολόγηση, 

ακόμη και στην περίπτωση αποχής.· 

Τροπολογία  17 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) Η παράγραφος 3 διαγράφεται· 

Τροπολογία  18 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α β (νέο) 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α β) Η παράγραφος 4 διαγράφεται· 

Τροπολογία  19 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται 

«5. Τα στοιχεία όλων των εγγράφων 

που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), 

στ) και ζ) της παραγράφου 1, καθώς και 

οι πληροφορίες που αναφέρονται στα 

στοιχεία ε) και η) της εν λόγω 

παραγράφου, δημοσιεύονται στο 

μητρώο.» 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α) Στο άρθρο 11, προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 «Επιπλέον, όταν είτε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο θεωρήσει 

ότι η ανάθεση εκτελεστικών 

αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή στην 

βασική πράξη πρέπει να αναθεωρηθεί, 

μπορεί ανά πάσα στιγμή να καλέσει την 

Επιτροπή να υποβάλει πρόταση 

τροποποίησης της βασικής πράξης.». 

Αιτιολόγηση 

Όποτε αποδεικνύεται δύσκολο να ληφθεί θετική γνώμη από τα κράτη μέλη σε παρεμφερείς 
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περιπτώσεις, σκόπιμο θα ήταν να επανεξετάζονται οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που είχαν 

ανατεθεί στην Επιτροπή. 
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