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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.

Η διαδικασία εξέτασης θα ισχύει για όλα τα εκτελεστικά μέτρα που αφορούν το περιβάλλον 
και τη δημόσια υγεία. Συνεπώς πρέπει να διαγραφεί η ρύθμιση στο άρθρο 2 παράγραφος 3 
του προταθέντος κανονισμού, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία της συμβουλευτικής 
επιτροπής εφαρμόζεται "σε περίπτωση που αυτό κρίνεται σκόπιμο".

Ο προταθείς κανονισμός πρέπει επιπλέον 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.

Η αυτόματη προσαρμογή των υφισταμένων διαδικασιών της συμβουλευτικής, διαχειριστικής 
και κανονιστικής επιτροπής των άρθρων 3, 4 και 5 της ισχύουσας απόφασης για την 
επιτροπολογία1 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. 
Το άρθρο 10 του προταθέντος κανονισμού πρέπει συνεπώς να διαγραφεί.

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:

                                               
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, 17.7.1999, σ. 23). 
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Τροπολογία1

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 
ακολουθείται μόνο για την έκδοση μέτρων 
γενικής εμβέλειας που αποσκοπούν στην 
εφαρμογή βασικών πράξεων και ειδικών 
μέτρων με δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο, 
όπως τα μέτρα που αφορούν το 
περιβάλλον και την προστασία της υγείας 
των καταναλωτών. 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 2

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) Προτείνεται να ακολουθείται η 
διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής 
σε συνδυασμό με τα λοιπά μέτρα 
εφαρμογής.

Or. en



PA\812084EL.doc 5/7 PE440.146v01-00

EL

Τροπολογία 3

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 από 
την Επιτροπή για τις εργασίες των 
επιτροπών και έχουν ισότιμη πρόσβαση 
στις πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες 
αυτές.

Or. en

Τροπολογία 4

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 
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.

(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, 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
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Τροπολογία 5

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.

3. Για όλα τα άλλα εκτελεστικά μέτρα 
εφαρμόζεται η διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 6

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 τις λαμβάνουν 
συγχρόνως και με τις ίδιες προϋποθέσεις. 

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10
Τροποποίηση υφιστάμενων βασικών 

πράξεων

διαγράφεται

1. Όταν βασικές πράξεις που εκδόθηκαν 
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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


