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Τροπολογία 16
Cristian Silviu Buşoi

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 συμμετέχει σε
συνεδριάσεις επιτροπής, χωρίς δικαίωμα 
συμμετοχής στην ψηφοφορία επί των
σχεδίων εκτελεστικών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 17
Louis Grech

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 

(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 
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του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/EΚ πρέπει να διατηρηθούν για 
τους σκοπούς των ισχυουσών βασικών 
πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω 
άρθρο.

1999/468/EΚ 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.

Or. en

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 Λισσαβόνας, 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 18
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει το 
ισχύον κοινοτικό κεκτημένο και να 
υποβάλλει βραχυπρόθεσμα τις 
απαραίτητες νομοθετικές προτάσεις για 
την προσαρμογή του στις διατάξεις της 
Συνθήκης της Λισσαβόνας και ιδίως στα 
άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή του ισχύοντος κοινοτικού κεκτημένου προς τις διατάξεις για τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις και τις διατάξεις εφαρμογής πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς 
καθυστέρηση και στο πλαίσιο ενός εξατομικευμένου ελέγχου.

Τροπολογία 19
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 5α νέα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προτίθεται, σύμφωνα με το 
άρθρο 6α, να διατυπώσει αντιρρήσεις στο 
σχέδιο εκτελεστικών μέτρων, πρέπει να 
λάβει υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα 
των εκτελεστικών μέτρων, χωρίς να 
εμποδίζει τη δράση της Επιτροπής για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
πρώτη πρόταση της παραγράφου 5. Προς 
το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους εντός 
της ίδιας προθεσμίας που διαθέτει η 
επιτροπή για την έκδοση της 
γνωμοδότησής της.
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
τροποποιεί άμεσα τα εκτελεστικά της 
μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αντιρρήσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου και τα 
εκδίδει. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για τις τροποποιήσεις αυτές. 
Εάν οι αντιρρήσεις εξακολουθούν να 
υφίστανται, η Επιτροπή ακυρώνει τα 
μέτρα και υποβάλλει νέα σχέδια στην 
επιτροπή μόλις παύσουν πλέον να 
υφίστανται οι συνθήκες κατεπείγοντος 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διάταξη του άρθρου 6α ενδέχεται να αποτελεί εμπόδιο στην ικανότητα της Επιτροπής να 
λάβει επείγοντα μέτρα. Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει 
να προβαίνουν σε εύλογη χρήση των μέτρων αυτών λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα 
χαρακτήρα του ζητήματος και τηρώντας την ίδια προθεσμία με την επιτροπή. Η προθεσμία για 
την προσφυγή στο άρθρο 6α είναι απαραίτητη δεδομένου ότι, σε αντίθετη περίπτωση, η 
παρέκκλιση από την παράγραφο 3 θα καθίστατο αναποτελεσματική.

Τροπολογία 20
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2α νέα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το 
δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις 
της επιτροπής.
Προς το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ορίζει έναν ανώτατο αριθμό 
τριών εκπροσώπων που συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις. Οι εκπρόσωποι του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν 
συμμετέχουν με κανένα τρόπο στη λήψη 
απόφασης σχετικά με τη γνώμη που θα 
εκδώσει η επιτροπή. Υποβάλλουν, το 
ταχύτερο δυνατό, έκθεση προς την 
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή
σχετικά με τα αποτελέσματα των 
εργασιών της επιτροπής.

Or. en

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 21
Louis Grech

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.

Or. en

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 Λισσαβόνας, 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 22
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται. Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται την 
1η Δεκεμβρίου 2010. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Λόγω του άρθρου 12, δεύτερη πρόταση, θα υφίστατο προσωρινά ένα ρυθμιστικό κενό. Η 
παραπομπή στην απόφαση περί επιτροπολογίας 1999/438/ΕΚ στις βασικές πράξεις θα ήταν 
άνευ αντικειμένου κατά το διάστημα μεταξύ της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και 
της έναρξης της αυτόματης προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 10.

Τροπολογία 23
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9α (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 
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.

Or. en

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 Λισσαβόνας, να θεωρούνται ως αρμοδιότητες για 
την έγκριση εκτελεστικών πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Αυτό παραβλέπει το 
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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 24
Louis Grech

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/EΚ, 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/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·

(α) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο 
άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/EK, 
εφαρμόζεται η συμβουλευτική διαδικασία 
στην οποία παραπέμπει το 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·

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

(γ) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο 
άρθρο 6 της απόφασης 1999/468/EK, 
εφαρμόζεται το 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.

(δ) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στα 
άρθρα 7 και 8 της απόφασης 1999/468/EK, 
εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος 
κανονισμού.

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

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

Or. en

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 Λισσαβόνας, 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.


