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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει το 
πλαίσιο για την έγκριση των μέτρων εφαρμογής. Το άρθρο 291, παράγραφος 3 απαιτεί 
ειδικότερα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίζουν, μέσω κανονισμών, γενικούς 
κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή επιδιώκει με την πρότασή της για ένα τέτοιο κανονισμό (COM(2010)0083) να 
εκπληρώσει την απαίτηση αυτή εισάγοντας τις διαδικασίες της συμβουλευτικής και 
εξεταστικής επιτροπής που θα διέπουν την έγκριση των πράξεων εφαρμογής.

Ο προταθείς κανονισμός πρέπει να ορίζει με σαφήνεια ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τις συνεδριάσεις της επιτροπής στο 
πλαίσιο της νέας διαδικασίας. Στο άρθρο 8 του προταθέντος κανονισμού πρέπει συνεπώς να 
αναφερθεί ρητώς ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ισότιμη πρόσβαση στις 
πληροφορίες αυτές, μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες.

Η αυτόματη προσαρμογή των υφισταμένων διαδικασιών της συμβουλευτικής, διαχειριστικής 
και κανονιστικής επιτροπής των άρθρων 3, 4 και 5 της ισχύουσας απόφασης για την 
επιτροπολογία1 χωρίς επανεξέταση του ισχύοντος κεκτημένου δεν είναι ενδεδειγμένη. Το 
υφιστάμενο κεκτημένο πρέπει να επανεξεταστεί εκ βάθρων προκειμένου να καθοριστεί ποια 
μέτρα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ καθώς και εκείνα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ. Το άρθρο 10 του 
προταθέντος κανονισμού πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ώστε η Επιτροπή να καλείται να 
διενεργήσει την επανεξέταση αυτή και στη συνέχεια να υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές 
προτάεσις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 

                                               
1 Απόφαση 1999/468/ΕΚ 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. 
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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 βασική νομοθετική πράξη πρέπει να 
καθορίζει τα μέτρα για τα οποία πρέπει 
να εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης
και τα μέτρα για τα οποία πρέπει να 
εφαρμόζεται η διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής. 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.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώνονται τακτικά από 
την Επιτροπή για τις εργασίες των 
επιτροπών.

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνονται 
εγκαίρως και πλήρως με τον ίδιο τρόπο 
από την Επιτροπή για τις εργασίες των 
επιτροπών μόλις διατίθενται σχετικά 
έγγραφα και πρέπει να έχουν ισότιμη 
πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με 
τις εργασίες αυτές
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Αιτιολόγηση

Δεν επαρκεί να ενημερώνονται το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο "τακτικά", αλλά αμφότερα τα 
θεσμικά αυτά όργανα πρέπει να ενημερώνονται "εγκαίρως".

Τροπολογία 3

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 δεν έχει εκδοθεί γνώμη της 
επιτροπής, η Επιτροπή δεν εγκρίνει τα
μέτρα αυτά και υποβάλει στο Συμβούλιο 
χωρίς καθυστέρηση είτε την πρόταση 
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν είτε τροποποιημένη εκδοχή του 
σχεδίου μέτρων για περαιτέρω συζήτηση 
και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της βασικής πράξης
που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο
294 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο
μπορούν να εκφράσουν την αντίθεσή τους 
στο σχέδιο μέτρων, ανεξάρτητα από την 
γνώμη της επιτροπής, με το σκεπτικό ότι 
το σχέδιο μέτρων αντιβαίνει στις 
προθέσεις του νομοθέτη που εκφράζονται 
στη βασική πράξη.
Στην περίπτωση αυτή, τα προτεινόμενα 
μέτρα δεν εγκρίνονται. Λαμβάνοντας
υπόψη τους λόγους των αντιρρήσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
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Συμβουλίου, η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει αναθεωρημένο σχέδιο μέτρων 
στην επιτροπή.
Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με τις ενέργειες 
στις οποίες προτίθεται να προβεί.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή 
ενημερώνει αμελλητί την επιτροπή για 
τους λόγους για τους οποίους προβαίνει 
στην έγκριση των μέτρων και μπορεί να 
υποβάλει τα μέτρα σε δεύτερη συζήτηση 
από την επιτροπή. Εάν τα μέτρα που 
εγκρίθηκαν δεν είναι σύμφωνα με τη 
δεύτερη γνώμη της επιτροπής, ή εάν δεν 
έχουν υποβληθεί σε δεύτερη συζήτηση από 
την επιτροπή εντός ενός μηνός από την 
έγκρισή τους, η Επιτροπή τα καταργεί 
πάραυτα. Εάν τα μέτρα είναι σύμφωνα με 
τη δεύτερη γνώμη της επιτροπής, ή εάν δεν 
διατυπωθεί γνώμη, τα μέτρα αυτά 
παραμένουν σε ισχύ.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή 
ενημερώνει αμελλητί την επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για τους λόγους για τους 
οποίους προβαίνει στην έγκριση των 
μέτρων και μπορεί να υποβάλει τα μέτρα 
σε δεύτερη συζήτηση από την επιτροπή. 
Εάν τα μέτρα που εγκρίθηκαν δεν είναι 
σύμφωνα με τη δεύτερη γνώμη της 
επιτροπής, ή εάν δεν έχει διατυπωθεί 
γνώμη αλλά πλειοψηφία που καθορίζεται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 238 ΣΛΕΕ 
αντιτίθεται στο μέτρο, ή εάν δεν έχουν 
υποβληθεί σε δεύτερη συζήτηση από την 
επιτροπή εντός ενός μηνός από την 
έγκρισή τους, η Επιτροπή τα καταργεί 
πάραυτα. Εάν τα μέτρα είναι σύμφωνα με
τη δεύτερη γνώμη της επιτροπής, ή εάν δεν
διατυπωθεί γνώμη, και δεν αντιτίθεται στο 
μέτρο πλειοψηφία που καθορίζεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 238 ΣΛΕΕ τα 
μέτρα αυτά παραμένουν σε ισχύ.

Αιτιολόγηση

Εάν στο δεύτερο γύρο αντιτίθεται στο μέτρο απλή πλειοψηφία των κρατών μελών, η Επιτροπή
δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει το εν λόγω μέτρο.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, (δ) τα αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της θέσης κάθε 
κράτους μέλους,

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γνωστοποιείται τόσο το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όσο και το πώς
έχει ψηφίσει κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 7

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 και το 
Συμβούλιο έχουν ισότιμη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και μόλις διατεθούν οι εν 
λόγω πληροφορίες τις λαμβάνουν 
συγχρόνως και με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα να παρίσταται σε συνεδριάσεις της 
επιτροπής.



PE440.146v02-00 8/9 AD\818742EL.doc

EL

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή εξετάζει την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ και υποβάλλει, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, 
νομοθετική πρόταση που προσαρμόζει 
την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ με τα 
άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ και η οποία 
ειδικότερα καθορίζει τα μέτρα που 
εμπίπτουν στο πλαίσιο των διατάξεων για 
τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, που 
προβλέπει το άρθρο 290 ΣΛΕΕ και εκείνα 
που εμπίπτουν στο πλαίσιο των 
διατάξεων για τις εκτελεστικές πράξεις, 
που προβλέπει το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ.
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