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Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι 
οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο 
άρθρο 290 ΣΛΕΕ ***I
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά 
με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες 
προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 
– 2016/0399(COD))
(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2016)0798),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 81 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0525/2016),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0012/2018),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή 
και στα εθνικά κοινοβούλια.



P8_TC1-COD(2016)0399

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 
17 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων 
στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής 
διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 

81 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία1,

1 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019.



Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε τροποποίησε ουσιαστικά το νομικό πλαίσιο 

σχετικά με τις εξουσίες που αναθέτει ο νομοθέτης στην Επιτροπή, εισάγοντας 

διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση 

μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν 

ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης (κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις) και των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση 

πράξεων προς εξασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση νομικά 

δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης (εκτελεστικές πράξεις). [Τροπολογία 1]

(2) Τα μέτρα που δύνανται να καλύπτονται από την ανάθεση αρμοδιοτήτων, σύμφωνα 

με το άρθρο 290 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ), είναι καταρχήν τα μέτρα που καλύπτονται από την κανονιστική 

διαδικασία με έλεγχο, την οποία προβλέπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ 

του Συμβουλίου2. 

(3) Προηγούμενες προτάσεις σχετικά με την εναρμόνιση των διατάξεων που 

παραπέμπουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο με το νομικό πλαίσιο που 

θέσπισε η Συνθήκη της Λισαβόνας3 αποσύρθηκαν4 λόγω στασιμότητας των 

διοργανικών διαπραγματεύσεων. 

2 Απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό 
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 
(ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

3 COM(2013)0451, COM(2013)0452 και COM(2013)0751.
4 ΕΕ C 80 της 7.2.2015, σ. 17.



(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν, στη 

συνέχεια, επί ενός νέου πλαισίου για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο 

της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης 

Απριλίου 20165και αναγνώρισαν την ανάγκη να εναρμονιστεί όλη η υφιστάμενη 

νομοθεσία με το νομικό πλαίσιο που θέσπισε η Συνθήκη της Λισαβόνας. Ειδικότερα, 

συμφώνησαν ως προς την ανάγκη να δώσουν ύψιστη προτεραιότητα στην ταχεία 

εναρμόνιση όλων των βασικών πράξεων που εξακολουθούν να παραπέμπουν στην 

κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε να εκπονήσει πρόταση 

για την εν λόγω εναρμόνιση έως το τέλος του 2016.

(5) Οι εξουσιοδοτήσεις στις βασικές πράξεις που προβλέπουν τη χρήση της 

κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 290 ΣΛΕΕ και 

θα πρέπει να προσαρμοστούν στην εν λόγω διάταξη.

(5α) Η ομαδοποίηση και η υποβολή σε μία ενιαία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της 

Επιτροπής περισσότερων εξουσιών που δεν συνδέονται στενά μεταξύ τους 

εμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος ελέγχου του Κοινοβουλίου, καθώς είναι 

υποχρεωμένο απλώς να αποδεχτεί ή να απορρίψει συνολικά την κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη, γεγονός που δεν του αφήνει κανένα περιθώριο να εκφέρει 

γνώμη για κάθε εξουσιοδότηση χωριστά. [Τροπολογία 2]

5 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.



(6) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις εκκρεμούσες διαδικασίες στο 

πλαίσιο των οποίων μια επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με το 

άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού.

(7) Συνεπώς, οι σχετικές πράξεις θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα τροποποιούνται σύμφωνα με το εν λόγω 

παράρτημα. 

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εκκρεμούσες διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων μια 

επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.



Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 

κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη 

συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή 

αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις1 

Προκειμένου να επικαιροποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί το παράρτημα του εν λόγω κανονισμού 

ενημερώνοντας τα υποδείγματα ή επιφέροντας τεχνικές τροποποιήσεις. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και 

οι εν λόγω διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, 

της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην 

κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 

κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την 

κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

1 ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1.



Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

«Εγχειρίδιο»·

β) η παράγραφος 2 απαλείφεται·

2) προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 19α και 19β:

«Άρθρο 19α

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 19β, ώστε να τροποποιεί το παράρτημα ενημερώνοντας 

τα υποδείγματα ή επιφέροντας τεχνικές τροποποιήσεις.



Άρθρο 19β

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 19α 

ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την για περίοδο πέντε ετών 

από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 

που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της 

περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από 

τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 3]



3. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 19α 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. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία την οποία προσδιορίζει. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας 

από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος 

μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016*. 

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 



6. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19α 

αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία 

παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 4]

_________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) το άρθρο 20 απαλείφεται.



2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού 

τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις2 

Προκειμένου να επικαιροποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα του εν λόγω κανονισμού 

ενημερώνοντας τα έντυπα υποδείγματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 

Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, 

μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική 

συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. 

Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 

μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την 

κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

2 EΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 15.



Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 31 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 31

Τροποποίηση των παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 31α, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα 

ενημερώνοντας τα έντυπα υποδείγματα.»·

2) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 31α: 

«Άρθρο 31α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν 

άρθρο. 



2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 31 

ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την για περίοδο πέντε ετών 

από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 

που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της 

περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από 

τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 5]

3. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 31 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. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της 

δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία προσδιορίζει. Δεν επηρεάζει την 

εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.



4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος 

μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016*. 

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

6. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 31 

αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω 

προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 6]

________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) το άρθρο 32 απαλείφεται. 



3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα 

κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις 

(«επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1348/2000 του Συμβουλίου3 

Προκειμένου να επικαιροποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του εν λόγω κανονισμού 

ενημερώνοντας τα τυποποιημένα έντυπα ή επιφέροντας τεχνικές τροποποιήσεις. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά 

τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 

και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που 

προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, 

της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην 

κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 

κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την 

κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

3 ΕΕ L 324 της 10.12.2007, σ. 79.



Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 17 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 17

Τροποποίηση των παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 17α, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα Ι και ΙΙ 

ενημερώνοντας τα τυποποιημένα έντυπα ή επιφέροντας τεχνικές 

τροποποιήσεις σε αυτά.»·

2) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 17α: 

«Άρθρο 17α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν 

άρθρο. 



2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 17 

ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την για περίοδο πέντε ετών 

από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού 

κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 

που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της 

περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από 

τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 7]

3. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 17 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. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της 

δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία προσδιορίζει. Δεν επηρεάζει την 

εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.



4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος 

μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016*. 

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

6. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 

αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω 

προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 8]

________________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»·

3) το άρθρο 18 απαλείφεται. 


