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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Βάσει του ισχύοντος συστήματος επιτροπολογίας, η ΚΓΠ είναι ο τομέας πολιτικής ο οποίος 
καλύπτει την τεράστια πλειονότητα των πράξεων επιτροπολογίας: το 2006 εγκρίθηκαν από 
την Επιτροπή 1576 εκτελεστικά μέτρα (2007: 963 μέτρα / 2008: 439 μέτρα).

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, αυτά τα μέτρα εγκρίνονται σύμφωνα με την "διαδικασία 
διαχείρισης" που ορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης ΕΚ/1999/468. 

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνα, οι ισχύουσες διατάξεις 
επιτροπολογίας θα πρέπει να αντικατασταθούν από κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας στις διατάξεις της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας είναι μείζονος σπουδαιότητας, ειδικότερα για αυτούς τους τομείς πολιτικής οι 
οποίοι (όπως η γεωργική πολιτική) δεν εγκρίνονταν βάσει της διαδικασίας συναπόφασης και 
οι οποίοι, ως εκ τούτου, δεν έχουν ευθυγραμμισθεί με τον αυξημένο κοινοβουλευτικό έλεγχο 
μέσω της ρυθμιστικής διαδικασίας με έλεγχο από το 2006 και εξής.

Λόγω του σημαντικού αριθμού των σχετικών πράξεων και της συχνά σύνθετης διαδικασίας 
για τη διάκριση μεταξύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή 
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου αναμένει δύσκολες διαπραγματεύσεις με την 
Επιτροπή και τον συν-νομοθέτη, οι οποίες θα διεξαχθούν κατά περίπτωση.

Συνεπώς, σ' αυτό το στάδιο είναι απαράδεκτο για την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου να ενεργεί με μια αυτόματη μετατροπή των ισχυουσών "διαδικασιών διαχείρισης" 
σε εκτελεστικές πράξεις (διαδικασία "εξέτασης"), χωρίς να εξετάζει κατά περίπτωση κατά 
πόσον το μέτρο πληροί τα κριτήρια μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης.

Συνεπώς, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει τις νομοθετικές προτάσεις που είναι αναγκαίες 
για την προσαρμογή του κεκτημένου χωρίς καθυστέρηση.

Εφαρμόζοντας τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στην Κοινή Γεωργική Πολιτική, η Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επί ίσοις όροις ως συν-νομοθέτες. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει συνεπώς να 
προσπαθήσει να έχει την ίδια μεταχείριση όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση και τις 
εκτελεστικές πράξεις. Ειδικότερα, θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρήσει τα υφιστάμενα 
δικαιώματά του όσον αφορά τις πράξεις "επιτροπολογίας" που σχετίζονται με βασικές 
πράξεις οι οποίες εγκρίνονται βάσει της διαδικασίας συναπόφασης (δικαίωμα ελέγχου, 
πρόσβαση στις πληροφορίες). Επιπλέον, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση στις συνεδριάσεις των "επιτροπών αντιπροσώπων των κρατών 
μελών".

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει και τα δύο να έχουν τη 
δυνατότητα να φέρουν αντίρρηση σε σχέδιο εκτελεστικού μέτρου το οποίο θα αντιτίθετο 
στην πρόθεση των συν-νομοθετών.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 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

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα καλύψει όλη τη λειτουργία των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο 
τον έλεγχο. Επιπλέον, το ΕΚ ως συν-νομοθέτης θα πρέπει να διαθέτει ισοδυναμία με το 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τώρα από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
να θεσπίσουν γενικούς κανόνες και αρχές 
σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα 
κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

(3) Η συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) απαιτεί τώρα 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο να θεσπίσουν γενικούς κανόνες 
και αρχές σχετικά με την άσκηση των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι 
διαδικασίες για τον έλεγχο αυτόν είναι 
σαφείς, αποτελεσματικές και αναλογικές 
προς τη φύση των εκτελεστικών πράξεων 
και ότι λαμβάνουν υπόψη τις θεσμικές 
απαιτήσεις της Συνθήκης, καθώς και την 
πείρα που αποκτήθηκε και την κοινή 
πρακτική που ακολουθήθηκε κατά την 
εφαρμογή της απόφασης 1999/468/EΚ.

(4) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι 
διαδικασίες για τον έλεγχο είναι σαφείς, 
αποτελεσματικές και αναλογικές προς τη 
φύση των εκτελεστικών πράξεων και ότι 
λαμβάνουν υπόψη τις θεσμικές απαιτήσεις 
της ΣΛΕΕ και, την ισοδυναμία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά όλες τις πράξεις 
που εγκρίνονται με τη συνήθη νομική 
διαδικασία, καθώς και την πείρα που 
αποκτήθηκε και την κοινή πρακτική που 
ακολουθήθηκε κατά την εφαρμογή της 
απόφασης 1999/468/EΚ.

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πρέπει να θεσπισθούν κριτήρια για 
τον καθορισμό της διαδικασίας που θα 
ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών 
πράξεων. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη 
συνέπεια και να εξασφαλίζεται η 
αναλογικότητα των απαιτήσεων προς τη 
φύση των προς έκδοση εκτελεστικών 
πράξεων, τα κριτήρια αυτά πρέπει να 
είναι δεσμευτικά.

(8) Με την επιφύλαξη της διαδικασίας που 
θα ακολουθείται για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, η οποία 
καθορίζεται στη βασική πράξη, η 
διαδικασία εξέτασης θα πρέπει κατ' 
αρχήν να χρησιμοποιείται για την έκδοση 
γενικών εκτελεστικών μέτρων, στην 
περίπτωση που χρειάζονται ενιαίοι όροι 
εφαρμογής.
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Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής 
επιτροπής, η οποία παρέχει περισσότερη αρμοδιότητα στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, 
όπου τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, θα πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη 
της βασικής πράξης.

Τροπολογία 5

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

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
προβλέπει ότι ο έλεγχος 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 αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε 
περίπτωση που η επιτροπή δεν διατυπώσει 
γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής 
επιτροπής, η οποία παρέχει περισσότερη αρμοδιότητα στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, 
όπου τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, θα πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη 
της βασικής πράξης.
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Τροπολογία 6

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.

διαγράφεται

Τροπολογία 7

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») απαιτεί ενιαίους όρους 
εφαρμογής και προβλέπει ότι υπόκειται 
στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση 
αυτών των εκτελεστικών πράξεων από την 
Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαδικασία εξέτασης μπορεί να 2. Η διαδικασία εξέτασης εφαρμόζεται 
κατ' αρχήν για την έγκριση γενικών 
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εφαρμοστεί μόνο για την έγκριση: εκτελεστικών μέτρων, στην περίπτωση 
που χρειάζονται ενιαίοι όροι εφαρμογής.

α) εκτελεστικών μέτρων γενικής 
εμβέλειας, 
β) άλλων εκτελεστικών μέτρων που 
αφορούν:
i) την κοινή γεωργική και την κοινή 
αλιευτική πολιτική,
ii) το περιβάλλον, την ασφάλεια και 
προστασία ή την προστασία της υγείας ή 
της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή 
φυτών,
iii) την κοινή εμπορική πολιτική.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής 
επιτροπής, η οποία παρέχει περισσότερη αρμοδιότητα στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, 
όπου τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, θα πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη 
της βασικής πράξης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για όλα τα άλλα εκτελεστικά μέτρα, 
καθώς και για τα εκτελεστικά μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε 
περίπτωση που αυτό κρίνεται σκόπιμο, 
εφαρμόζεται η διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής 
επιτροπής, η οποία παρέχει περισσότερη αρμοδιότητα στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, 
όπου τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, θα πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη 
της βασικής πράξης.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εκφράσει την αντίρρησή του 
σε σχέδιο εκτελεστικών μέτρων, η 
έγκριση των οποίων αναμένεται και τα 
οποία έχουν υποβληθεί σε επιτροπή 
σύμφωνα με βασική πράξη που εγκρίθηκε 
βάσει του άρθρου 294 της ΣΛΕΕ, με το 
σκεπτικό ότι αυτά τα μέτρα θα 
αντιτίθεντο στην πρόθεση του νομοθέτη 
όπως εκφράστηκε στη βασική πράξη, η 
Επιτροπή επανεξετάζει το σχέδιο μέτρων.
Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους της 
αντίρρησης, η Επιτροπή μπορεί, εντός 
των προθεσμιών της εν εξελίξει 
διαδικασίας, να υποβάλει στην επιτροπή 
νέο σχέδιο μέτρων ή να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο πρόταση βάσει της ΣΛΕΕ.
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
επιτροπή για τη δράση που προτίθεται να 
αναλάβει και για τους λόγους που έχει να 
το πράξει.

Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο δικαίωμα ελέγχου του ΕΚ πρέπει να διατηρηθεί. Ως εκ τούτου, το άρθρο 8 της
απόφασης 99/468 θα πρέπει να περιληφθεί στον κανονισμό και να επαναδιατυπωθεί με τρόπο
που θα επιτρέπει στο ΕΚ ή στο Συμβούλιο να εκφράσει την αντίρρησή του σε μέτρα που θα 
αντιτίθεντο στην πρόθεση του νομοθέτη όπως εκφράσθηκε στη βασική πράξη.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) τις θέσεις και τους λόγους των 
αντιπροσώπων των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Οι θέσεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών πρέπει να είναι προσβάσιμες στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (το οποίο διεξάγει δημοσίως όλες τις συνόδους του και συνεδριάσεις επιτροπών 
του).

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 επί 
ίσοις όροις πρόσβαση στις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Προς 
το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
αποστέλλουν, συγχρόνως με τα μέλη των 
επιτροπών και με την ίδια διατύπωση, 
όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασαφηνίζει τους τρόπους διαβίβασης των πληροφοριών επαναφέροντας τις 
σχετικές διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας της 3ης Ιουνίου 2008.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου έχουν πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις της επιτροπής ως 
παρατηρητές.

Αιτιολόγηση

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής πρέπει να έχουν πρόσβαση παρατηρητές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (το οποίο διεξάγει δημοσίως όλες τις συνόδους του και τις συνεδριάσεις 
επιτροπών του).

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Άρθρο 9

Τροπολογία

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται διαγράφεται 
Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται.
Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της 
καταργηθείσας απόφασης διατηρούνται 
για τους σκοπούς των υφιστάμενων 
βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο 
εν λόγω άρθρο.

Αιτιολόγηση

Τεχνική και νομική συνέπεια της διαγραφής του Άρθρου 10
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Άρθρο 10
Τροποποίηση υφιστάμενων βασικών 

πράξεων

Τροπολογία

διαγράφεται

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/EΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 
κανόνες:
α) οι παραπομπές στο άρθρο 3 της 
απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως 
παραπομπές στο άρθρο 4 του παρόντος 
κανονισμού·
β) οι παραπομπές στα άρθρα 4 και 5 της 
απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως 
παραπομπές στο άρθρο 5 του παρόντος 
κανονισμού·
γ) οι παραπομπές στο άρθρο 6 της 
απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως 
παραπομπές στο άρθρο 6 του παρόντος 
κανονισμού·
δ) οι παραπομπές στα άρθρα 7 και 8 της 
απόφασης 1999/468/EK νοούνται ως 
παραπομπές στο άρθρο 8 του παρόντος 
κανονισμού.
2. Τα άρθρα 3 και 7 του παρόντος 
κανονισμού εφαρμόζονται σε όλες τις 
υφιστάμενες επιτροπές.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το κεκτημένο των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις και εκτελεστικές πράξεις είναι ζωτικής σπουδαιότητας για όλους τους τομείς πολιτικής 
οι οποίοι δεν εγκρίνονταν βάσει της διαδικασίας συναπόφασης πριν τη θέση σε ισχύ της 
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Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατεπειγόντως θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί αξιολόγηση αυτών των διατάξεων κατά περίπτωση. Μια αυτόματη 
ευθυγράμμιση, όπως εισηγείται η Επιτροπή, θα υπονόμευε τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Προσαρμογή των υφιστάμενων πράξεων

Πριν την 31η Δεκεμβρίου 2010, η 
Επιτροπή  εξετάζει την ισχύουσα 
νομοθεσία της Ένωσης και υποβάλει τις 
νομοθετικές προτάσεις που είναι 
αναγκαίες για την ευθυγράμμισή της με 
τις διατάξεις της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας και ιδίως τα άρθρα 290 και 
291 της ΣΛΕΕ. 

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το κεκτημένο των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις και εκτελεστικές πράξεις είναι ζωτικής σπουδαιότητας για όλους τους τομείς πολιτικής 
οι οποίοι δεν εγκρίνονταν βάσει της διαδικασίας συναπόφασης πριν τη θέση σε ισχύ της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατεπειγόντως θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί αξιολόγηση αυτών των διατάξεων κατά περίπτωση.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 
2010.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 10.
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