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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση των κανόνων και των γενικών 
αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς 
ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης 
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση των κανόνων και των γενικών 
αρχών σχετικά με την άσκηση των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τα το άρθρο 291 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
ακολουθείται μόνο για την έκδοση 
μέτρων γενικής εμβέλειας που 
αποσκοπούν στην εφαρμογή βασικών 
πράξεων και ειδικών μέτρων με δυνητικά 
σημαντικό αντίκτυπο. Η διαδικασία αυτή 
πρέπει να προβλέπει ότι ο έλεγχος από τα
κράτη μέλη θα διενεργείται κατά τρόπο 
τέτοιον ώστε τα μέτρα να μην μπορούν να 
εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με τη 
γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως 
εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η 
Επιτροπή θα είναι σε θέση, παρά τη 
διατύπωση αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει 
και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να
προβλέπει μία μέθοδο ελέγχου που να 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι τα μέτρα δεν μπορούν 
να εγκρίνονται εάν δεν είναι σύμφωνα με 
τη γνώμη της επιτροπής ή εάν η επιτροπή 
δεν έχει διατυπώσει γνώμη. Η Επιτροπή 
θα πρέπει εντούτοις να δύναται, σε άκρως 
εξαιρετικές περιπτώσεις που ορίζονται στη 
βασική πράξη, να εγκρίνει και να θέτει σε 
εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να 
υποβάλει τα μέτρα προς έλεγχο από τα 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αναθεωρεί το σχέδιο 
μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 



PE441.294v02-00 4/10 AD\820472EL.doc

EL

αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε 
περίπτωση που η επιτροπή δεν 
διατυπώσει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη 
τις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της 
επιτροπής.

που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσον θα ακολουθηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής 
ή η διαδικασία εξέτασης, θα πρέπει να επαφίεται στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης. Εάν 
δεν υπάρχει γνωμοδότηση ή σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης, η Επιτροπή πρέπει να 
μπορεί να εφαρμόζει τα μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας χρόνο για 
να τροποποιήσει την αρχική πρότασή της.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προτείνεται να ακολουθείται η 
διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής 
σε κάθε περίπτωση κατά την οποία 
κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη.

(10) Η διαδικασία της συμβουλευτικής 
επιτροπής πρέπει να εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρμόζεται 
η διαδικασία εξέτασης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή ότι 
σχέδιο εκτελεστικής πράξης υπερβαίνει 
τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στη βασική νομοθετική 
πράξη. Στην περίπτωση αυτή, η 
Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει το 
συγκεκριμένο σχέδιο μέτρου και να 
ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με τη δράση 
που προτίθεται να αναλάβει και τους 
λόγους προς τούτο.
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Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα ελέγχου, όπως προβλεπόταν προηγουμένως στο άρθρο 8 της απόφασης περί 
επιτροπολογίας, είναι αναγκαίο ώστε κάθε συν-νομοθέτης να μπορεί να γνωστοποιεί στην 
Επιτροπή ότι θεωρεί ότι σχέδιο εκτελεστικής πράξης υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες 
που προβλέπονται στη βασική νομοθετική πράξη.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 
κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν 
τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά 
δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής
"βασική πράξη") απαιτεί να υπόκειται στον 
έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 
κανόνες και τις γενικές αρχές που διέπουν 
τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες νομικά 
δεσμευτική πράξη της Ένωσης (εφεξής
"βασική πράξη") πιστοποιεί την ανάγκη 
ενιαίων προϋποθέσεων εφαρμογής και
απαιτεί να υπόκειται στον έλεγχο των 
κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών 
πράξεων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αφήνει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τη διακριτική ευχέρεια να 
προσδιορίζουν τις καταστάσεις στις οποίες απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση 
πράξεων που έχουν εγκριθεί βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και στις οποίες, 
επομένως, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή, και να 
αποφασίζουν ποιοι έλεγχοι των κρατών μελών εφαρμόζονται στην άσκηση αυτών των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια βασική πράξη μπορεί να προβλέπει 
την εφαρμογή της διαδικασίας εξέτασης ή 
της διαδικασίας συμβουλευτικής 
επιτροπής, αναλόγως του είδους των 

1. Μια βασική πράξη μπορεί να προβλέπει 
την εφαρμογή της διαδικασίας εξέτασης ή 
της διαδικασίας συμβουλευτικής 
επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τον 
χαρακτήρα και την επίπτωση των 
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σχετικών εκτελεστικών μέτρων. σχετικών εκτελεστικών μέτρων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το σχέδιο μέτρων δεν είναι 
σύμφωνο με τη γνώμη της επιτροπής, η 
Επιτροπή δεν εγκρίνει τα μέτρα αυτά. Ο/η 
πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην 
επιτροπή είτε το σχέδιο μέτρων για 
περαιτέρω συζήτηση είτε τροποποιημένη 
εκδοχή του σχεδίου μέτρων.

3. Εάν το σχέδιο μέτρων δεν είναι 
σύμφωνο με τη γνώμη της επιτροπής, ή 
εάν η επιτροπή δεν εκδώσει γνώμη, η 
Επιτροπή δεν εγκρίνει τα μέτρα αυτά. Ο/η 
πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην 
επιτροπή είτε το σχέδιο μέτρων για 
περαιτέρω συζήτηση είτε τροποποιημένη 
εκδοχή του σχεδίου μέτρων.

Αιτιολόγηση

Η αρνητική γνωμοδότηση ή η απουσία γνωμοδότησης πρέπει να επιφέρουν τις ίδιες συνέπειες 
και να έχουν ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση περαιτέρω εξέτασης στην επιτροπή πριν από 
την οριστική έγκριση των μέτρων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν δεν διατυπωθεί γνώμη, η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο 
μέτρων. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
δεν εγκρίνει το σχέδιο μέτρων, ο/η 
πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην 
επιτροπή τροποποιημένη εκδοχή του 
σχεδίου μέτρων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 5, παράγραφος 3.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο/η πρόεδρος υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση στη σχετική επιτροπή τα 
μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
για να λάβει τη γνώμη της σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στη βασική 
πράξη.

3. Ο/η πρόεδρος υποβάλλει πάραυτα στη 
σχετική επιτροπή τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 για να 
λάβει τη γνώμη της εντός ενός μηνός, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στη βασική πράξη.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Αντίρρηση στο σχέδιο εκτελεστικών 

μέτρων
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
γνωστοποιήσει στην Επιτροπή ότι θεωρεί
ότι σχέδιο εκτελεστικής πράξης 
υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες 
που προβλέπονται στη βασική πράξη.
Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους της 
αντίρρησης, η Επιτροπή μπορεί, εντός 
των προθεσμιών της εν εξελίξει 
εφαρμοστέας διαδικασίας, να υποβάλει 
στην επιτροπή νέο σχέδιο μέτρων ή να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο πρόταση βάσει της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Το ισχύον δικαίωμα ελέγχου του ΕΚ πρέπει να διατηρηθεί.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 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,

β) τα 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,

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και τα κράτη μέλη έχουν 
ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες.
Λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
ταυτόχρονα και υπό τους ίδιους όρους με 
τις επιτροπές.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση των τρόπων διαβίβασης των πληροφοριών, σύμφωνα με τη Διοργανική Συμφωνία 
της 3ης Ιουνίου 2008.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν βασικές πράξεις που εκδόθηκαν 
πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού προβλέπουν την άσκηση 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 

1. Εν αναμονή της προσαρμογής των 
βασικών πράξεων που εκδόθηκαν πριν 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού, στις περιπτώσεις που οι 
πράξεις αυτές προβλέπουν την άσκηση 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
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κανόνες: Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 
κανόνες:

α) οι παραπομπές στο άρθρο 3 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως 
παραπομπές στο άρθρο 4 του παρόντος 
κανονισμού·

α) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο 
άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
εφαρμόζεται η διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος 
κανονισμού·

β) οι παραπομπές στα άρθρα 4 και 5 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως 
παραπομπές στο άρθρο 5 του παρόντος 
κανονισμού·

β) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στα 
άρθρα 4 και 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος 
κανονισμού·

γ) οι παραπομπές στο άρθρο 6 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως 
παραπομπές στο άρθρο 6 του παρόντος 
κανονισμού·

γ) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο 
άρθρο 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος 
κανονισμού·

δ) οι παραπομπές στα άρθρα 7 και 8 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως 
παραπομπές στο άρθρο 8 του παρόντος 
κανονισμού.

δ) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στα 
άρθρα 7 και 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος 
κανονισμού·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η μεταβατική ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 10 της 
πρότασης αποτελεί μόνο μία τεχνική λύση η οποία δεν θίγει την απαραίτητη προσαρμογή του 
κεκτημένου για κάθε περίπτωση χωριστά.
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