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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, οι ισχύουσες διατάξεις περί 
επιτροπολογίας θα πρέπει να αντικατασταθούν από κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ. 

Αυτή η προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας 
είναι μείζονος σπουδαιότητας, ειδικότερα για αυτούς τους τομείς πολιτικής οι οποίοι (όπως η 
κοινή εμπορική πολιτική) δεν εγκρίνονταν βάσει της διαδικασίας συναπόφασης και οι οποίοι, 
ως εκ τούτου, δεν έχουν ευθυγραμμισθεί με τον αυξημένο κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσω της 
κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο από το 2006 και εξής.

Συνεπεία του υψηλού αριθμού των σχετικών πράξεων και της συχνά πολύπλοκης διαδικασίας 
διαχωρισμού μεταξύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου αναμένει επίπονες διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
που θα πραγματοποιηθούν για κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

Εφαρμόζοντας τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στην κοινή εμπορική πολιτική, η Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σε ισότιμη βάση ως νομοθετικά όργανα. Το Κοινοβούλιο θα έπρεπε επομένως να 
προσπαθήσει να έχει την ίδια μεταχείριση όταν πρόκειται για κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και 
εκτελεστικές πράξεις. Θα έπρεπε ιδίως να διατηρήσει τουλάχιστο τα ισχύοντα δικαιώματά 
του σε σχέση με τις πράξεις "επιτροπολογίας" που αφορούν βασικές πράξεις οι οποίες 
εγκρίνονται βάσει της διαδικασίας συναπόφασης (δικαίωμα ελέγχου, δικαίωμα αρνησικυρίας, 
πρόσβαση στις πληροφορίες....). Επιπλέον, οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να 
έχουν πρόσβαση στις συνεδριάσεις της Επιτροπής με τους "εκπροσώπους των κρατών 
μελών".

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έπρεπε να διαθέτουν αμφότερα τη 
δυνατότητα να αμφισβητούν ένα σχέδιο εκτελεστικού μέτρου που ενδεχομένως στρεβλώνει 
τις προθέσεις των νομοθετικών οργάνων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία1
Πρόταση κανονισμού 
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση των κανόνων και των γενικών 
αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση των κανόνων και των γενικών 
αρχών σχετικά με την άσκηση των 
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ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 291 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα καλύπτει την όλη άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ και όχι μόνο τον έλεγχο της Επιτροπής από τα κράτη 
μέλη. Επιπλέον, το ΕΚ ως συν-νομοθέτης θα έπρεπε να τίθεται σε ισότιμη βάση με το 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 2

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 γενικούς κανόνες και αρχές 
σχετικά με την άσκηση των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 1.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι 
διαδικασίες για τον έλεγχο αυτόν είναι 
σαφείς, αποτελεσματικές και αναλογικές 
προς τη φύση των εκτελεστικών πράξεων 
και ότι λαμβάνουν υπόψη τις θεσμικές 
απαιτήσεις της Συνθήκης, καθώς και την 
πείρα που αποκτήθηκε και την κοινή 

(4) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι 
διαδικασίες ελέγχου είναι σαφείς, 
αποτελεσματικές και αναλογικές προς τη 
φύση των εκτελεστικών πράξεων και ότι 
λαμβάνουν υπόψη τις θεσμικές απαιτήσεις 
της Συνθήκης, το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
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πρακτική που ακολουθήθηκε κατά την 
εφαρμογή της απόφασης 1999/468/EΚ.

Συμβούλιο τίθενται σε ισότιμη βάση σε 
σχέση με όλες τις πράξεις που εγκρίνονται 
με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
καθώς και την πείρα που αποκτήθηκε και 
την κοινή πρακτική που ακολουθήθηκε 
κατά την εφαρμογή της απόφασης 
1999/468/EΚ.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση υπό το φως του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 4

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) Υπό την επιφύλαξη της διαδικασίας 
που θα ακολουθείται για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων που 
προσδιορίζεται στη βασική πράξη, η 
διαδικασία εξέτασης χρησιμοποιείται 
κατ' αρχήν για την έγκριση των γενικών 
εκτελεστικών μέτρων όπου απαιτούνται 
ενιαίοι όροι.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για το κατά πόσον θα χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία , που παρέχει 
μεγαλύτερη εξουσία στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη 
μέλη έχουν περισσότερες εξουσίες, πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία 5

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 

(9) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
προβλέπει ότι ο έλεγχος θα διενεργείται 
κατά τρόπο τέτοιον ώστε τα μέτρα να μην 
μπορούν να εγκρίνονται εάν δεν είναι 
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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.

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.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για το κατά πόσον θα χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία, που παρέχει 
μεγαλύτερη εξουσία στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη 
μέλη έχουν περισσότερες εξουσίες, πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία 6

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

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι εξουσίες της Επιτροπής, όπως 
καθορίζονται από τη Συνθήκη, σχετικά με 
την εφαρμογή των κανόνων 

(15) Οι εξουσίες της Επιτροπής, όπως 
καθορίζονται από τη Συνθήκη, σχετικά με 
την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
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ανταγωνισμού, δεν θίγονται από τον 
παρόντα κανονισμό,

καθώς και οι ειδικές διαδικασίες που 
θεσπίζονται για την εφαρμογή της κοινής 
εμπορικής πολιτικής και δεν βασίζονται 
επί του παρόντος στην απόφαση 
1999/468/ΕΚ, δεν θίγονται από τον 
παρόντα κανονισμό. Οι ρυθμίσεις για τις 
εν λόγω πτυχές της κοινής εμπορικής 
πολιτικής πρέπει να καθορίζονται από το 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατά 
περίπτωση, βάσει της εκάστοτε 
νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής με 
στόχο τον καθορισμό των κατάλληλων 
ρυθμίσεων για τη λήψη απόφασης.

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες που θεσπίζονται για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής που 
εξαιρούνται επί του παρόντος από την απόφαση 1999/468/ΕΚ πρέπει να συνεχίσουν να 
εξαιρούνται έως ότου το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιήσουν μια 
εξατομικευμένη συζήτηση σχετικά με τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πλαίσιο της επικείμενης 
γενικής πράξης για το εμπόριο που θα θεσπίσει η Επιτροπή. Θα πρέπει να εναπόκειται στον 
συννομοθέτη να τροποποιήσει αναλόγως τις βασικές πράξεις.

Τροπολογία 8

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 ενιαίους όρους 
εφαρμογής και προβλέπει να υπόκειται 
στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η διαδικασία εξέτασης εφαρμόζεται 
κατ' αρχήν για την έγκριση γενικών 
εκτελεστικών μέτρων στο πλαίσιο των 
οποίων απαιτούνται ενιαίοι όροι 
εφαρμογής.

α) εκτελεστικών μέτρων γενικής 
εμβέλειας, 
β) άλλων εκτελεστικών μέτρων που 
αφορούν:
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.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για το κατά πόσον θα χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία , που παρέχει 
μεγαλύτερη εξουσία στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη 
μέλη έχουν περισσότερες εξουσίες, πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης. 
Εξάλλου, η εφαρμογή της διαδικασίας εξέτασης σε τομείς πολιτικής που εμπίπτουν στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης αμφισβητείται.

Τροπολογία 10

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.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η απόφαση για το κατά πόσον θα χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία , που παρέχει 
μεγαλύτερη εξουσία στην Επιτροπή, ή η διαδικασία εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη 
μέλη έχουν περισσότερες εξουσίες, πρέπει να αφεθεί στον συν-νομοθέτη της βασικής πράξης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Αντίρρηση σε σχέδιο εκτελεστικών 

μέτρων
Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσουν 
αντίθεση σε σχέδιο εκτελεστικών μέτρων, 
η έγκριση των οποίων εξετάζεται και που 
έχουν υποβληθεί σε επιτροπή σύμφωνα με 
βασική πράξη εγκριθείσα βάσει του 
άρθρου 294 της Συνθήκης, με το 
σκεπτικό ότι τα μέτρα αυτά αναιρούν 
ενδεχομένως την πρόταση του νομοθέτη 
όπως αυτή εκφράζεται στη βασική 
πράξη, η Επιτροπή επανεξετάζει το 
σχέδιο μέτρων.
Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους της 
αντίρρησης και εντός των χρονικών 
ορίων της εν εξελίξει διαδικασίας, η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει νέο σχέδιο 
μέτρων στην επιτροπή ή πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σύμφωνα με τη Συνθήκη.
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες στις 
οποίες προτίθεται να προβεί και τους 
λόγους της να πράξει τούτο.

Αιτιολόγηση

Το ισχύον δικαίωμα ελέγχου του ΕΚ θα έπρεπε να διατηρηθεί. Ως εκ τούτου, το άρθρο 8 της 
απόφασης 99/468 θα έπρεπε να περιληφθεί στον κανονισμό.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) τις θέσεις και τις αιτιολογήσεις των 
αντιπροσώπων των κρατών μελών,

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (που πραγματοποιεί όλες του τις συνεδριάσεις δημοσία) πρέπει να 
έχει πρόσβαση στις απόψεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών.

Τροπολογία 13

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, το 
Συμβούλιο και τα κράτη μέλη έχουν 
ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Για το 
σκοπό αυτό, αποστέλλονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ταυτόχρονα με τα μέλη των 
επιτροπών και υπό τους ιδίους όρους όλες 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή διευκρινίζει τους τρόπους διαβίβασης των πληροφοριών επαναφέροντας τις 
σχετικές διατάξεις της συμφωνίας (2008/C 143/01) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ της 3ης 
Ιουνίου 2008.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι 
εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να μπορούν να συμμετέχουν 
ως παρατηρητές σε συνεδριάσεις 
επιτροπής. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει
να μην επιτρέψει τη συμμετοχή
εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ως παρατηρητών σε 
συνεδριάσεις επιτροπής αιτιολογεί 
εγγράφως την απόφασή της.

Αιτιολόγηση

Σε συνεδριάσεις επιτροπής πρέπει να συμμετέχουν παρατηρητές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου,(το οποίο πραγματοποιεί δημοσίως όλες τις συνεδριάσεις και τις συνεδριάσεις
επιτροπής).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Προθεσμία αναθεώρησης

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2010, η 
Επιτροπή εξετάζει την ισχύουσα 
νομοθεσία της Ένωσης και υποβάλλει τις 
αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις 
προκειμένου να την προσαρμόσει στις 
διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
ιδίως με τα άρθρα 290 και 291 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση του κεκτημένου με τις ισχύουσες διατάξεις για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
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και τις εκτελεστικές πράξεις είναι ζωτικής σημασίας για εκείνους τους τομείς πολιτικής που δεν 
είχαν εγκριθεί με τη διαδικασία συναπόφασης πριν από την έναρξη ισχύος. Μια κατά 
περίπτωση αξιολόγηση των διατάξεων αυτών θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί επειγόντως.
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