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Τροπολογία 8
Satu Hassi

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούν να καθοριστούν κριτήρια εφόσον οι ισχύουσες πράξεις δεν συμφωνούν με το
άρθρο 290 για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, το οποίο μπορεί πλέον να εφαρμόζεται επίσης 
σε τομείς στους οποίους το Κοινοβούλιο είναι συν-νομοθέτης μετά τη θέσπιση της Συνθήκης της 
Λισαβόνας. "Καλό είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλά καλύτερο είναι να διενεργείται 
έλεγχος". Για το λόγο αυτό, η διαδικασία εξέτασης πρέπει να αποτελεί τον κανόνα.

Τροπολογία 9
Jo Leinen

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 

(9) Η βασική νομοθετική πράξη πρέπει να
καθορίζει τη διαδικασία που διέπει την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων. Η
διαδικασία εξέτασης πρέπει να
ακολουθείται μόνο για την έκδοση μέτρων
γενικής εμβέλειας που δεν συμπληρώνουν 
ή τροποποιούν μη ουσιώδη στοιχεία της 
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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.

βασικής νομοθετικής πράξης σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. 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.

Or. en

Τροπολογία 10
Satu Hassi

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, 

(9) Η βασική νομοθετική πράξη πρέπει να 
καθορίζει τα μέτρα για τα οποία πρέπει 
να ακολουθείται η διαδικασία εξέτασης
και τα μέτρα για τα οποία πρέπει να 
ακολουθείται η διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής. Η διαδικασία
εξέτασης πρέπει καταρχήν να 
ακολουθείται για την έκδοση μέτρων 
γενικής εμβέλειας που αποσκοπούν στην 
εφαρμογή βασικών πράξεων. 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, ή 
εάν η πλειοψηφία διαφωνεί με αυτά τα 
μέτρα, εκτός από άκρως εξαιρετικές 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή 
θα είναι σε θέση, παρά τη διατύπωση 
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λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που 
εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

αρνητικής γνώμης, να εγκρίνει και να θέτει 
σε εφαρμογή μέτρα για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα 
αναθεωρεί το σχέδιο μέτρων σε περίπτωση 
που η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που 
εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούν να καθοριστούν κριτήρια εφόσον οι ισχύουσες πράξεις δεν συμφωνούν με το
άρθρο 290 για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις το οποίο μπορεί πλέον να εφαρμόζεται επίσης σε 
τομείς στους οποίους το Κοινοβούλιο είναι συν-νομοθέτης μετά τη θέσπιση της Συνθήκης της 
Λισαβόνας.  "Καλό είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλά καλύτερο είναι να διενεργείται 
έλεγχος". Για το λόγο αυτό, η διαδικασία εξέτασης πρέπει να αποτελεί τον κανόνα.

Τροπολογία 11
Satu Hassi

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοκρατία συνίσταται σε ελέγχους και ισορροπίες. Ως ζήτημα αρχής, η ανάθεση εξουσιών 
θα πρέπει κατά κανόνα να υπόκειται στη διενέργεια ελέγχων. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται
να εφαρμόζεται εξ ορισμού η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής.

Τροπολογία 12
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 13
Jo Leinen

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 ενημερώνονται τακτικά, το 
ταχύτερο δυνατό, από την Επιτροπή για 
τις εργασίες των επιτροπών.

Or. en

Τροπολογία 14
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ πρέπει να 
καταργηθεί. Για να εξασφαλισθεί η 
μετάβαση από το καθεστώς που 
προβλέπεται στην απόφαση 1999/468/EΚ 
προς τον παρόντα κανονισμό, 
οποιαδήποτε παραπομπή σε ισχύουσα 

(14) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ πρέπει να
καταργηθεί αμέσως μετά την 
ευθυγράμμιση των ισχυουσών βασικών 
πράξεων με τα άρθρα 290 και 291 της 
ΣΛΕΕ.
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νομοθεσία στις διαδικασίες που 
προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση, 
εξαιρουμένης της κανονιστικής 
διαδικασίας με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 5α της απόφασης, πρέπει να 
νοείται ως παραπομπή στις αντίστοιχες 
διαδικασίες που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Τα αποτελέσματα 
του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/EΚ πρέπει να διατηρηθούν για 
τους σκοπούς των ισχυουσών βασικών 
πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω 
άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυτόματη προσαρμογή θα αποτελούσε επιστροφή στην κατάσταση πριν από τη θέσπιση της
Συνθήκης της Λισαβόνας πράγμα που θεωρείται απαράδεκτο ενόψει των αυξημένων πλέον
εξουσιών του Κοινοβουλίου. Όλοι οι τομείς πολιτικής χωρίς συναπόφαση πριν από την έναρξη
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας θα αποκτούν μόνο εκτελεστικές πράξεις, δεδομένου ότι
προϋπόθεση για την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο ήταν να θεσπίζεται η σχετική νομοθεσία 
με διαδικασία συναπόφασης. Τούτο δεν θεωρείται αποδεκτό. Η κατάλληλη ευθυγράμμιση των
τομέων στους οποίους το Κοινοβούλιο αποτελεί πλέον συν-νομοθέτη με το άρθρο 290 αποτελεί
προϋπόθεση για την προσαρμογή με το άρθρο 291.

Τροπολογία 15
Satu Hassi

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») καθιστά αναγκαίες
ενιαίες συνθήκες εφαρμογής και απαιτεί
να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών 
μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων 
από την Επιτροπή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό πρέπει να διευκρινίζεται ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις 
που απαιτούνται ενιαίες συνθήκες σύμφωνα με το άρθρο 291, όχι όμως για όλες τις 
εκτελεστικές πράξεις. Οι εκτελεστικές πράξεις μπορούν επίσης να αφορούν μη δεσμευτικές 
οδηγίες τεχνικού χαρακτήρα που μπορούν να είναι ευαίσθητες από πολιτική άποψη (λ.χ. 
σημειώματα τεχνικών πληροφοριών στην οδηγία 2001/18) και να υπόκεινται συνεπώς επίσης 
στη διενέργεια ελέγχου.

Τροπολογία 16
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαδικασία εξέτασης μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνο για την έγκριση:

2. Η διαδικασία εξέτασης εφαρμόζεται 
καταρχήν για την έγκριση εκτελεστικών 
μέτρων για τα οποία απαιτούνται ενιαίοι 
όροι υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
συμπληρώνουν ή τροποποιούν μη 
ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής 
πράξης σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούν να καθοριστούν κριτήρια εφόσον οι ισχύουσες πράξεις δεν συμφωνούν με το
άρθρο 290 για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις το οποίο μπορεί πλέον να εφαρμόζεται επίσης σε 
τομείς στους οποίους το Κοινοβούλιο είναι συν-νομοθέτης μετά τη θέσπιση της Συνθήκης της 
Λισαβόνας.  "Καλό είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλά καλύτερο είναι να διενεργείται 
έλεγχος". Για το λόγο αυτό, η διαδικασία εξέτασης πρέπει να αποτελεί τον κανόνα.

Τροπολογία 17
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγή 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαδικασία εξέτασης μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνο για την έγκριση:

2. Η διαδικασία εξέτασης μπορεί να 
εφαρμοστεί για την έγκριση:

Or. en

Τροπολογία 18
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εκτελεστικών μέτρων γενικής 
εμβέλειας,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την τροπολογία του ίδιου συντάκτη στο άρθρο 2, παράγραφος 2.

Τροπολογία 19
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εκτελεστικών μέτρων γενικής 
εμβέλειας,

(α) εκτελεστικών μέτρων γενικής
εμβέλειας που δεν συμπληρώνουν ή 
τροποποιούν μη ουσιώδη στοιχεία της 
νομοθετικής πράξης σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 20
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 –στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) άλλων εκτελεστικών μέτρων που 
αφορούν:

διαγράφεται

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την τροπολογία του ίδιου συντάκτη στο άρθρο 2, παράγραφος 2.

Τροπολογία 21
Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εδάφιο ii 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) το περιβάλλον, την ασφάλεια και 
προστασία ή την προστασία της υγείας ή 
της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή 
φυτών,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 22
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 
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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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την τροπολογία του ίδιου συντάκτη στο άρθρο 2, παράγραφος 2.

Τροπολογία 23
Corinne Lepage

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.

Or. fr

Τροπολογία 24
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 



PE441.271v01-00 12/20 AM\816195EL.doc

EL

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.

4. Εάν δεν διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή
δεν εγκρίνει το σχέδιο μέτρων, εφόσον 
πλειοψηφία που καθορίζεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 238 της ΣΛΕΕ 
αντιτίθεται στο μέτρο. O/η πρόεδρος 
μπορεί να υποβάλει στην επιτροπή 
τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου 
μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκτελεστικές πράξεις που προτείνει η Επιτροπή πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον από
απλή πλειοψηφία των κρατών μελών.

Τροπολογία 25
Corinne Lepage

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.

4. Εάν δεν διατυπωθεί γνώμη εκ μέρους
του Συμβουλίου σε εύλογη προθεσμία, 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.

Or. fr

Τροπολογία 26
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο -1 (νέο) 
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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, 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
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 
που προτίθεται να λάβει.

Or. fr

Τροπολογία 27
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο 
μέτρων τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τη 
γνώμη της επιτροπής σε περίπτωση που η 
μη έγκρισή τους εντός επιτακτικής 
προθεσμίας θα προκαλούσε σημαντική 
διαταραχή των αγορών ή κίνδυνο για την 
ασφάλεια ή την προστασία ανθρώπων ή 
για τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης. 

 Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 3 και 
4, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο 
μέτρων τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τη 
γνώμη της επιτροπής, ή εάν δεν έχει 
εκδοθεί  γνώμη και πλειοψηφία που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 238 της Συνθήκης ΣΛΕΕ 
αντιτίθεται στο μέτρο, σε περίπτωση που 
η μη έγκρισή τους εντός επιτακτικής 
προθεσμίας θα προκαλούσε κίνδυνο για 
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την ασφάλεια ή την προστασία ανθρώπων 
ή για τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης.

Or. en

(Συνδέεται με την τροπολογία του ίδιου συντάκτη στην παράγραφο 4.)

Αιτιολόγηση

Επέκταση του δικαιώματος της Επιτροπής να παρακάμπτει άλλες αποφάσεις σε περίπτωση που
δεν έχει εκδοθεί γνώμη και διαφωνεί με το μέτρο απλή πλειοψηφία των κρατών μελών.  Είναι
δύσκολο να διαπιστωθεί για ποιο λόγο μια σημαντική διαταραχή των αγορών δεν μπορεί να
θεωρηθεί κριτήριο προκειμένου να παρακάμπτει η Επιτροπή μια θέση πλειοψηφίας των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 28
Satu Hassi

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 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 της Συνθήκης 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 της 
Συνθήκης ΣΛΕΕ τα μέτρα αυτά 
παραμένουν σε ισχύ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 29
Corinne Lepage

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 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.

Or. fr

Τροπολογία 30
Satu Hassi

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,
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 31
Satu Hassi

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 λαμβάνουν τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μόλις 
διατεθούν οι εν λόγω πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διαβιβάζονται οι σχετικές πληροφορίες στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μόλις
διατεθούν ούτως ώστε να είναι σε θέση να διατηρούν το δικαίωμά τους για διενέργεια ελέγχου.

Τροπολογία 32
Jo Leinen

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, το συντομότερο δυνατόν,
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en
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Τροπολογία 33
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 34
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται.  Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται από 
[...*].
*να παρεμβληθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος
της προσαρμογής των ισχυουσών πράξεων που
αναφέρονται στο άρθρο 10α

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα απόφαση επιτροπολογίας θα πρέπει να ανακαλείται μόνον μετά την υλοποίηση της
προσαρμογής των ισχυουσών πράξεων.
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Τροπολογία 35
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποίηση υφιστάμενων βασικών 
πράξεων

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυτόματη προσαρμογή θα αποτελούσε επιστροφή στην κατάσταση πριν από τη θέσπιση της
Συνθήκης της Λισαβόνας πράγμα που θεωρείται απαράδεκτο ενόψει των αυξημένων πλέον
εξουσιών του Κοινοβουλίου. Όλοι οι τομείς πολιτικής χωρίς συναπόφαση πριν από την έναρξη
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας θα αποκτούν μόνο εκτελεστικές πράξεις δεδομένου ότι
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προϋπόθεση για την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο ήταν να θεσπίζεται η σχετική νομοθεσία 
με διαδικασία συναπόφασης. Τούτο δεν θεωρείται αποδεκτό. 

Τροπολογία 36
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή διενεργεί εξέταση της 
ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και 
υποβάλλει, πριν από το Δεκέμβριο 2011, 
νομοθετική πρόταση που καθορίζει τα 
μέτρα που εμπίπτουν στο πλαίσιο των 
διατάξεων που σχετίζονται με τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, που προβλέπει το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή 
εκείνων που σχετίζονται με εκτελεστικές 
πράξεις, που προβλέπει το άρθρο 291 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 37
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Προσαρμογή των ισχυουσών πράξεων

Εντός ενός έτους μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος Κανονισμού, 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 Λισαβόνας και ιδίως τα 



PE441.271v01-00 20/20 AM\816195EL.doc

EL

άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση μπορεί να γίνεται μόνον κατά περίπτωση. Θα πρέπει να οριστεί σαφής
προθεσμία προκειμένου να υποβάλει η Επιτροπή τις απαιτούμενες προτάσεις.

Τροπολογία 38
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 10.


