
AD\818982EL.doc PE441.007v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2010/0051(COD)

3.6.2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού 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
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Louis Grech



PE441.007v02-00 2/14 AD\818982EL.doc

EL

PA_Legam



AD\818982EL.doc 3/14 PE441.007v02-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η δυνατότητα έγκρισης εκτελεστικών πράξεων προβλέπεται στο άρθρο 291 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ορίζει ότι όταν απαιτούνται ενιαίες 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, ο νομοθέτης 
μπορεί να αναθέσει εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας θέτει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε ισότιμη βάση όταν 
εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανάθεση 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή. Είναι συνεπώς ιδιαιτέρως σημαντικό να 
διατηρηθεί το δικαίωμα ελέγχου που διασφαλίζει σήμερα στο Κοινοβούλιο το άρθρο 8 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των δύο 
νομοθετικών οργάνων να διατυπώσουν αντιρρήσεις σε σχέδια μέτρων. Επιπλέον, το 
Κοινοβούλιο πρέπει να επιτραπεί στο Κοινοβούλιο η πρόσβαση στις συνεδριάσεις των 
επιτροπών· πρέπει επίσης να διασφαλιστούν ορισμένες βελτιώσεις όσον αφορά τις 
πληροφορίες που παρέχονται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (π.χ. υποβολή ημερησίων 
διατάξεων εκ των προτέρων, πρακτικά συνεδριάσεων, λεπτομερείς κατάλογοι ψηφοφορίας).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 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 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 εκ των προτέρων γενικούς 
κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους 
ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης 
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη διατύπωση του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Τροπολογία

(4α) Οσάκις εφαρμόζεται η συνήθης 
νομοθετική διαδικασία, ιδίως όσον 
αφορά την ανάθεση εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή, είναι 
σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίθεται σε 
ισότιμη βάση με το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι, 
οσάκις η βασική πράξη εγκρίνεται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, το Κοινοβούλιο τίθεται 
σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο όσον αφορά την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων.

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 πλήρως και 
τακτικά από την Επιτροπή για τις εργασίες 
των επιτροπών. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εφόσον αυτό θεωρείται 
απαραίτητο για την άσκηση των 
ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων, πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να παρίσταται σε 
συνεδριάσεις επιτροπής, χωρίς να 
συμμετέχει στην ψηφοφορία επί των 
σχεδίων εκτελεστικών μέτρων.
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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/ΕΚ
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/ΕΚ 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. Οι παραπομπές στις 
ισχύουσες βασικές πράξεις σε διαδικασίες 
που προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση πρέπει να προσαρμοσθούν το 
ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση 
το αργότερο έως ...* προς τις νέες 
διατάξεις για τις κατ' εξουσιοδότηση και 
τις εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εν αναμονή της προσαρμογής αυτής, για 
να εξασφαλισθεί η μετάβαση από το 
καθεστώς που προβλέπεται στην απόφαση 
1999/468/ΕΚ προς τον παρόντα 
κανονισμό, οι διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
πρέπει προσωρινά να εφαρμοσθούν, όταν 
η ισχύουσα νομοθεσία παραπέμπει στις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην εν 
λόγω απόφαση, εξαιρουμένης της 
κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης, 
η οποία πρέπει να συνεχίσει να 
εφαρμόζεται προσωρινά.
* Δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός της "αυτόματης προσαρμογής" που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10 φαίνεται να 
βασίζεται στην εσφαλμένη υπόθεση ότι όλες οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που υπόκεινται 
σήμερα στη διαδικασία της επιτροπολογίας εκτός της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 
(ΚΔΕ) πρέπει, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να θεωρούνται ως αρμοδιότητες για την 
έγκριση εκτελεστικών πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Αυτό παραβλέπει το 
γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες που εμπίπτουν στην κατηγορία 
των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) ακόμη και εάν δεν υπόκεινται στην ΚΔΕ. 
Κάθε προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει συνεπώς να πραγματοποιείται σε 
εξατομικευμένη βάση.
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Τροπολογία 5

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, όταν 
απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την 
εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών 
πράξεων της Ένωσης, να υπόκειται στον 
έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση των 
εκτελεστικών αυτών πράξεων από την 
Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη διατύπωση του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. 

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν το σχέδιο μέτρων είναι σύμφωνο με 
τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή 
εγκρίνει τα μέτρα αυτά, εκτός αν 
προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις ή νέα 
στοιχεία τα οποία θα δικαιολογούσαν την 
μη έγκριση των μέτρων. Στις περιπτώσεις 
αυτές, ο/η πρόεδρος μπορεί να υποβάλει 
στην επιτροπή νέο σχέδιο των ληπτέων 
μέτρων.

2. Εάν το σχέδιο μέτρων είναι σύμφωνο με 
τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή, με 
την επιφύλαξη του άρθρου 6α, εγκρίνει τα 
μέτρα αυτά, εκτός αν προκύψουν 
εξαιρετικές περιστάσεις ή νέα στοιχεία τα 
οποία θα δικαιολογούσαν την μη έγκριση 
των μέτρων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο/η 
πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην 
επιτροπή νέο σχέδιο των ληπτέων μέτρων.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη εισαγωγή του νέου άρθρου 6α.

Τροπολογία 7
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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, η Επιτροπή, 
με την επιφύλαξη του άρθρου 6α, 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.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη εισαγωγή του νέου άρθρου 6α.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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.

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, η 
Επιτροπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 
6α, 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.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη εισαγωγή του νέου άρθρου 6α.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση της διαδικασίας 4. Στην περίπτωση της διαδικασίας 
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εξέτασης, εάν τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα 
με τη γνώμη της επιτροπής όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, η 
Επιτροπή καταργεί τα μέτρα που 
εγκρίθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2.

εξέτασης, εάν τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα 
με τη γνώμη της επιτροπής όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, η 
Επιτροπή καταργεί τα μέτρα που 
εγκρίθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του εν λόγω άρθρου.

Αιτιολόγηση

Βελτίωση της διατύπωσης και αποφυγή σύγχυσης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Παρακολούθηση της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο κρίνει ότι το 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 Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αντιτίθεται στη βασική πράξη, εκφράζει 
την αντίρρησή του ως προς αυτό και η 
Επιτροπή επανεξετάζει το σχέδιο μέτρων. 
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τους 
λόγους της αντίρρησης και τηρώντας τις 
προθεσμίες που ισχύουν για τη 
διαδικασία που έχει ξεκινήσει, μπορεί είτε 
να υποβάλει στην επιτροπή νέο σχέδιο 
μέτρων ή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση 
βάσει της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες στις 
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οποίες προτίθεται να προβεί και τους 
λόγους προς τούτο.

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου που του εξασφαλίζεται σήμερα 
βάσει του άρθρου 8 της απόφασης για την επιτροπολογία (απόφαση 1999/468/ΕΚ).

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι ημερήσιες διατάξεις των 
συνεδριάσεων των επιτροπών,

α) οι ημερήσιες διατάξεις των 
συνεδριάσεων των επιτροπών, ώστε να 
είναι διαθέσιμες εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος πριν από τις συνεδριάσεις,

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι ημερήσιες διατάξεις διατίθενται εγκαίρως προκειμένου 
το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατόν για τα σχέδια μέτρων που θα συζητηθούν 
στη συνεδρίαση και συνεπώς να προετοιμάζει τις μελλοντικές του δραστηριότητες.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα συνοπτικά πρακτικά, από κοινού με 
τους καταλόγους των αρχών και των 
οργανισμών όπου ανήκουν τα άτομα που 
έχουν διορίσει τα κράτη μέλη για να τα 
εκπροσωπούν,

β) τα συνοπτικά πρακτικά, από κοινού με 
τους καταλόγους των αρχών και των 
οργανισμών όπου ανήκουν τα άτομα που 
έχουν διορίσει τα κράτη μέλη για να τα 
εκπροσωπούν, καθώς και τα πρακτικά 
που είναι διαθέσιμα,

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης όχι μόνο στα συνοπτικά πρακτικά αλλά και στα 
πρακτικά (η δυνατότητα να ζητηθεί πρόσβαση στα πρακτικά θεσπίζεται στη διοργανική 
συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής (2008/C 143/01)).
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, δ) τα λεπτομερή αποτελέσματα της 
ψηφοφορίας, περιλαμβανομένων και των 
επεξηγήσεων ψήφου από κάθε κράτος 
μέλος,

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γνωστοποιούνται οι λόγοι για τις ψήφους κατά ή τις αποχές, δεδομένου ότι 
αυτό καθιστά δυνατή την ανάδειξη δυνητικών προβλημάτων που αφορούν τα σχέδια μέτρων.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το 
δικαίωμα να παρίσταται στις 
συνεδριάσεις της επιτροπής.
Προς το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ορίζει εκπροσώπους που 
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και 
υποβάλλουν, το ταχύτερο δυνατό, έκθεση 
προς την αρμόδια κοινοβουλευτική 
επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα 
των εργασιών της επιτροπής. Οι 
εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου δεν συμμετέχουν στην 
ψηφοφορία επί του σχεδίου εκτελεστικών 
μέτρων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γνωρίζει το Κοινοβούλιο τους λόγους στους οποίους στηρίζονται οι 
γνωμοδοτήσεις των επιτροπών. Για το σκοπό αυτό είναι σκόπιμο να λαμβάνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τις σχετικές πληροφορίες άμεσα από τους εκπροσώπους του. Οι τελευταίοι είναι 
απλώς εκπρόσωποι και όχι μέλη της επιτροπής και για το λόγο αυτό δεν συμμετέχουν σε 
ενδεχόμενες ψηφοφορίες.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται. Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται με 
ισχύ από ...*.

Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της 
καταργηθείσας απόφασης διατηρούνται 
για τους σκοπούς των υφιστάμενων 
βασικών πράξεων που παραπέμπουν στο 
εν λόγω άρθρο.

* Δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός της "αυτόματης προσαρμογής" που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10 φαίνεται να 
βασίζεται στην εσφαλμένη υπόθεση ότι όλες οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που υπόκεινται 
σήμερα στη διαδικασία της επιτροπολογίας εκτός της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 
(ΚΔΕ) πρέπει, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να θεωρούνται ως αρμοδιότητες για την 
έγκριση εκτελεστικών πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Αυτό παραβλέπει το 
γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες που εμπίπτουν στην κατηγορία 
των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) ακόμη και εάν δεν υπόκεινται στην ΚΔΕ. 
Κάθε προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει συνεπώς να πραγματοποιείται σε 
εξατομικευμένη βάση.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Προσαρμογή των ισχυουσών πράξεων

9α. Το αργότερο έως ...*, η Επιτροπή 
εξετάζει τις βασικές πράξεις που 
εγκρίθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού με στόχο την 
προσαρμογή των πράξεων αυτών στις 
νέες διατάξεις για τις κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις και τα μέτρα εφαρμογής 
σύμφωνα με το άρθρο 290 και 291 της 
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Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τακτικά έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο της 
εξέτασης αυτής. Οι εκθέσεις αυτές 
συνοδεύονται ενδεχομένως από 
κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.
*Δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός της "αυτόματης προσαρμογής" που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10 φαίνεται να 
βασίζεται στην εσφαλμένη υπόθεση ότι όλες οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που υπόκεινται 
σήμερα στη διαδικασία της επιτροπολογίας εκτός της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 
(ΚΔΕ) πρέπει, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να θεωρούνται ως αρμοδιότητες για την 
έγκριση εκτελεστικών πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Αυτό παραβλέπει το 
γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες που εμπίπτουν στην κατηγορία 
των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) ακόμη και εάν δεν υπόκεινται στην ΚΔΕ. 
Κάθε προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει συνεπώς να πραγματοποιείται σε 
εξατομικευμένη βάση.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποίηση υφιστάμενων βασικών 
πράξεων

Μεταβατικό καθεστώς

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/ΕΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 
κανόνες:

1. Εν αναμονή της προσαρμογής των 
βασικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
9α που εκδόθηκαν πριν από τη θέση σε 
ισχύ του παρόντος κανονισμού που 
προβλέπουν την άσκηση εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή σύμφωνα 
με την απόφαση 1999/468/ΕΚ, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

(α) οι παραπομπές στο άρθρο 3 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως 
παραπομπές στο άρθρο 4 του παρόντος 
κανονισμού·

(α) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο 
άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
εφαρμόζεται η συμβουλευτική διαδικασία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 4 του 
παρόντος κανονισμού·
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(β) οι παραπομπές στα άρθρα 4 και 5 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως 
παραπομπές στο άρθρο 5 του παρόντος 
κανονισμού·

(β) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στα 
άρθρα 4 και 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 5 του 
παρόντος κανονισμού·

(γ) οι παραπομπές στο άρθρο 6 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως 
παραπομπές στο άρθρο 6 του παρόντος 
κανονισμού·

(γ) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο 
άρθρο 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος 
κανονισμού·

(δ) οι παραπομπές στα άρθρα 7 και 8 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ νοούνται ως 
παραπομπές στο άρθρο 8 του παρόντος 
κανονισμού.

(δ) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο 
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ
εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος 
κανονισμού.

(δα) όταν η βασική πράξη παραπέμπει 
στο άρθρο 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ 
εφαρμόζεται το άρθρο 6α του παρόντος 
κανονισμού.

2. Τα άρθρα 3 και 7 του παρόντος 
κανονισμού εφαρμόζονται σε όλες τις 
υφιστάμενες επιτροπές.

2. Τα άρθρα 3 και 7 του παρόντος 
κανονισμού εφαρμόζονται σε όλες τις 
υφιστάμενες επιτροπές για τους σκοπούς 
της παραγράφου 1.

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός της "αυτόματης προσαρμογής" που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10 φαίνεται να 
βασίζεται στην εσφαλμένη υπόθεση ότι όλες οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που υπόκεινται 
σήμερα στη διαδικασία της επιτροπολογίας εκτός της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 
(ΚΔΕ) πρέπει, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να θεωρούνται ως αρμοδιότητες για την 
έγκριση εκτελεστικών πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Αυτό παραβλέπει το 
γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες που εμπίπτουν στην κατηγορία 
των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) ακόμη και εάν δεν υπόκεινται στην ΚΔΕ. 
Κάθε προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει συνεπώς να πραγματοποιείται σε 
εξατομικευμένη βάση.
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