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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αναπτυξιακή συνεργασία καλύπτει έναν σημαντικό αριθμό πράξεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (αποφάσεις χρηματοδότησης) που εγκρίνονται βάσει της απόφασης περί 
επιτροπολογίας: οι ετήσιες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
δείχνουν ότι τα τελευταία τρία έτη (2006-2008) έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
795 εκτελεστικά μέτρα στον εν λόγω τομέα.

Αυτά τα μέτρα κατά κύριο λόγο εγκρίνονται σύμφωνα με τη "διαδικασία διαχείρισης" η 
οποία καθορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης ΕΚ/1999/468 (Επιτροπολογία).

Σύμφωνα με την Επιτροπή DEVE αυτή η διαδικασία δεν ήταν ικανοποιητική: συνεπώς, έχουν 
ήδη προταθεί αλλαγές βάσει της παλαιάς Συνθήκης για τη θέσπιση ρυθμιστικής διαδικασίας 
με έλεγχο στις αποφάσεις του μέσου για τις εξωτερικές σχέσεις. 

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας, οι ισχύουσες διατάξεις 
επιτροπολογίας θα πρέπει να αντικατασταθούν από κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ.

Επί του παρόντος συνεχίζονται οι δύσκολες διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και τον 
συνομοθέτη με τον δεδηλωμένο στόχο εκ μέρους της Επιτροπής DEVE να εφαρμοσθεί στα 
χρηματοδοτικά μέσα για τις εξωτερικές σχέσεις η διάταξη της Συνθήκης που αφορά τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 290).

Συνεπώς η Επιτροπή Ανάπτυξης δεν μπορεί να δεχθεί μια αυτόματη μετατροπή της 
ισχύουσας "διαδικασίας διαχείρισης" σε "διαδικασία εξέτασης".

Είναι ύψιστης σημασίας να υπενθυμισθεί ότι η συνήθης νομοθετική διαδικασία εφαρμόζεται 
στην πολιτική της αναπτυξιακής συνεργασίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενεργούν επί ίσοις όροις ως συνομοθέτες. Κατά συνέπεια το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκεί όλες τις σχετικές αρμοδιότητες ελέγχου όταν 
πρόκειται για κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και για εκτελεστικές πράξεις. Ειδικότερα, θα 
πρέπει να διατηρήσει τα υφιστάμενα δικαιώματα (δικαίωμα ελέγχου, δημοκρατικό έλεγχο, 
πρόσβαση στις πληροφορίες) και πιθανότατα να τα ενισχύσει μετά τη θέση σε ισχύ της 
Συνθήκης της Λισσαβόνας.

Ένα πιθανό μέτρο για να εξασφαλισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ισότιμη 
μεταχείριση είναι η δυνατότητα να παρασχεθεί στους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πρόσβαση στις συνεδριάσεις των "επιτροπών αντιπροσώπων των κρατών 
μελών".

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει και τα δύο να μπορούν να 
εκφράζουν την αντίρρησή τους σε σχέδιο εκτελεστικού μέτρου εάν το εν λόγω μέτρο 
βρίσκεται σε αντίθεση με μια πράξη της Ένωσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της 
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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 το άρθρο 291 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα καλύψει ολόκληρη τη λειτουργία των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ, όχι μόνο τον έλεγχο. Επιπλέον, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης θα πρέπει να είναι σε ίση θέση 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 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.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 1.
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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 Συνθήκης, την ισοδυναμία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά όλες τις πράξεις 
που εγκρίνονται με τη συνήθη νομοθετική 
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.

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 
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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.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 να υπόκειται 
στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση 
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 
εφαρμοστεί μόνο για την έγκριση:

2. Η διαδικασία εξέτασης εφαρμόζεται 
κατ' αρχήν για την έγκριση γενικών 
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 
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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.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Αντιρρήσεις σε σχέδιο εκτελεστικών 

μέτρων
Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εκφράσει την αντίρρησή του 
σε σχέδιο εκτελεστικών μέτρων, η 
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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 δεν θα ήσαν 
συνεπή προς τη βασική πράξη, η 
Επιτροπή επανεξετάζει το σχέδιο μέτρων.
Η Επιτροπή μπορεί να αποσύρει το 
σχέδιο αυτών των εκτελεστικών μέτρων 
για τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο έχουν εκφράσει 
αντίρρηση, ή να προτείνει ένα νέο σχέδιο 
το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις 
παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο δικαίωμα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να διατηρηθεί. Ως εκ
τούτου, το άρθρο 8 της απόφασης 99/468 θα πρέπει να περιληφθεί στον κανονισμό.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - σημείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) τις θέσεις, και τους λόγους για αυτές 
τις θέσεις, 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 τις συνεδριάσεις 
επιτροπών του).

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 
λαμβάνουν, 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.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου συμμετέχουν ως 
παρατηρητές σε συνεδριάσεις επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Σε συνεδριάσεις επιτροπής πρέπει να συμμετέχουν 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 Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Κατάργηση της απόφασης 1999/468/ΕΚ 

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

Αιτιολόγηση

Εν αναμονή της απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου 290 (κατ' εξουσιοδότηση πράξεις) στα 
χρηματοδοτικά μέσα των εξωτερικών σχέσεων, η απόφαση περί επιτροπολογίας θα 
εξακολουθήσει να έχει μια περιορισμένη εφαρμογή στον εν λόγω τομέα.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

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/EΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 
κανόνες:

διαγράφεται

(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.
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Αιτιολόγηση

Μια αυτόματη ευθυγράμμιση, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, θα υπονόμευε τα 
δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα μπορούσε να παρασχεθεί μετά την 
επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 290 (κατ' εξουσιοδότηση πράξεις) 
στα μέσα που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Προσαρμογή των υφιστάμενων πράξεων

Πριν την 31η Δεκεμβρίου 2010, η 
Επιτροπή αναλαμβάνει να εξετάσει την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και να 
υποβάλει τις αναγκαίες νομοθετικές 
προτάσεις για την ευθυγράμμισή της με 
τις διατάξεις της Συνθήκης της 
Λισαβόνας και ιδίως με τα άρθρα 290 και 
291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Μια αυτόματη ευθυγράμμιση, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, θα υπονόμευε τα 
δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα μπορούσε να παρασχεθεί μετά την 
επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 290 (κατ' εξουσιοδότηση πράξεις) 
στα μέσα που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10β
Περιορισμός της ευθυγράμμισης

Το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού 
δεν εφαρμόζεται:
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στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για τη θέσπιση μηχανισμού 
χρηματοδότησης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας1·
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, 
για τον καθορισμό γενικών διατάξεων 
σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής 
σχέσης2·
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, 
για τη θέσπιση μηχανισμού 
σταθερότητας3·
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού 
μέσου για την προαγωγή της 
δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου παγκοσμίως4·
στον κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 
300/2007 του Συμβουλίου, της 19ης 
Φεβρουαρίου 2007, για τη θέσπιση 
μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της 
πυρηνικής ασφάλειας5·
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού 
μέσου για τη συνεργασία με τις 
εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού 
εισοδήματος χώρες και εδάφη6·
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για 
τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής 
βοήθειας (ΙΡΑ)7·
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1337/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
για τη θέσπιση διευκόλυνσης για την 
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ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων 
τιμών των τροφίμων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες8·
στην απόφαση του Συμβουλίου 
2006/526/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006, για 
τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, αφενός, και της Γροιλανδίας 
και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου9·
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, 
σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια10.
1 ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.
2 ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1.
3 ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 1.
4 ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1.
5 ΕΕ L 81, 22.3.2007, σ. 1.
6 ΕΕ L 405, 30.12.2006, σ. 41.
7 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 82.
8 ΕΕ L 354, 31.12.2008, σ. 62.
9 ΕΕ L 208, 29.7.2006, σ. 28.
10 ΕΕ L 163, 2.7.1996, σ. 1.

Αιτιολόγηση

The automatic horizontal alignment suggested by the Commission, pending a decision on the 
application of Article 290 (Delegated Acts) to the external relations instruments, will 
determine a legal loophole. Nothing in the proposed Regulation suggests that the Commission 
will propose a screening with the view to introducing delegated acts. Therefore, if Articles 9 
and 10 of the proposal are maintained, thus deleting the now binding comitology,  the present 
amendment will leave to the European Parliament  the  legal basis which is needed to object 
to measures in breach of the External relations  acts.

By the contrary, should amendments 14 and 15 be adopted, thus avoiding the deletion of the 
current comitology, Amendments 17 and 18 will fall.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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2010. 

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 10. 
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