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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των 
μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω 
πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες
(αναδιατύπωση)
(COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης – αναδιατύπωση)

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0184),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 31 της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από 
το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0137/2010),

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο 
διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της 29ης Ιουνίου 2010 της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 
προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 87, 
παράγραφος 3, του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-
0074/2010),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας των Νομικών 
Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν 
λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που 
προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την 
κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις 
τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των 
υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοστεί στις συστάσεις της 
Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και όπως τροποποιείται κατωτέρω·

2. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
                                               
1 ΕΕ C 77, 28,3,2002, σελ 1.
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την Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η Επιτροπή, εφόσον το απαιτούν οι 
περιστάσεις, πρέπει να εκδίδει κανονισμό 
αμέσως για την εφαρμογή των μεγίστων 
επιτρεπτών επιπέδων που έχουν 
προκαθοριστεί.

(8) Η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόζει τα
αμέσως τα προκαθορισμένα μέγιστα 
επιτρεπτά επίπεδα μόλυνσης σε 
περίπτωση συγκεκριμένου πυρηνικού 
ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου 
κινδύνου από ακτινοβολίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη τροποποιείται προκειμένου να είναι συνεκτική με το άρθρο 2, όπως
τροποποιήθηκε από τον εισηγητή (Τροπολογία 10).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αυτά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις τελευταίες 
επιστημονικές εξελίξεις που είναι σήμερα 
διαθέσιμες διεθνώς ενώ ταυτόχρονα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
καθησύχασης του κοινού και αποφυγής 
αποκλίσεων από τις διεθνείς ρυθμίσεις.

(8a) Τα εν λόγω μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις τελευταίες 
επιστημονικές εξελίξεις που είναι σήμερα 
διαθέσιμες διεθνώς ενώ ταυτόχρονα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
καθησύχασης του κοινού και αποφυγής 
αποκλίσεων από τις διεθνείς ρυθμίσεις.

Or. en

(Βλέπε διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 10 του πρωτοτύπου κειμένου, ελαφρώς 
τροποποιημένη – με έντονους πλάγιους χαρακτήρες)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αναδιατυπώνει και τροποποιεί ελαφρά την αιτιολογική σκέψη 10, καθόσον 
συνδέεται με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα και συνδέεται άμεσα με την αιτιολογική σκέψη 8.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει τη 
δυνατότητα να εγκρίνει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά την 
προσαρμογή της τεχνικής προόδου που 
αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα
ραδιενεργού μόλυνσης των τροφίμων και 
των ζωοτροφών (Παραρτήματα I και
III), καθώς και τον κατάλογο των
ήσσονος σημασίας τροφίμων
(Παράρτημα II). Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διαβουλεύεται 
αρμοδίως κατά τις προπαρασκευαστικές 
εργασίες, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγεται αιτιολογική σκέψη που να είναι συνεκτική με την τροπολογία 15 και τις επόμενες που 
υπέβαλε ο εισηγητής, που τροποποιούν το άρθρο 5.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Με βάση τα στοιχεία που είναι 
διαθέσιμα σήμερα στον τομέα της 
προστασίας από ακτινοβολίες, έχουν 
καθοριστεί παράγωγα επίπεδα αναφοράς 
τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
βάση για τον καθορισμό των μέγιστων 
επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας που 
θα πρέπει να εφαρμόζονται αμέσως σε 
περιπτώσεις πυρηνικού ατυχήματος ή 
εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες που 

διαγράφεται
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υπάρχουν πιθανότητες να προκαλέσει ή 
έχει προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό 
μόλυνση των τροφίμων και των 
ζωοτροφών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι αυτή η αιτιολογική σκέψη έχει αόριστη διατύπωση - ποια 
είναι η έννοια της έκφρασης «παράγωγα επίπεδα αναφοράς» - και δεν αντιστοιχεί στην 
εφαρμογή των μέγιστων επιπέδων που ορίζει η Επιτροπή, όπως περιγράφονται στο υπάρχον 
άρθρο 2 και την τροποποιημένη μορφή του (τροπολογία αριθ. 13 του εισηγητή επί του άρθρου 
2, παράγραφος 1).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αυτά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις τελευταίες 
επιστημονικές εξελίξεις που είναι σήμερα 
διαθέσιμες διεθνώς ενώ ταυτόχρονα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
καθησύχασης του κοινού και αποφυγής 
αποκλίσεων από τις διεθνείς ρυθμίσεις.

διαγράφεται

Or. en

(Η διατύπωση της αρχικής αιτιολογικής σκέψης 10 - ελαφρώς τροποποιημένη - καθίσταται νέα 
αιτιολογική σκέψη 8a)

Αιτιολόγηση

Βλέπε την ίδια αιτιολογική σκέψη στην τροπολογία 2 του εισηγητή επί της αιτιολογικής σκέψης
8 a (νέα), απλώς αναδιατυπωμένη ούτως ώστε να συνδέεται άμεσα με την αιτιολογική σκέψη 8. 
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ωστόσο, είναι απαραίτητο να 
λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες 
συνθήκες που επικρατούν και συνεπώς να 
θεσπισθεί διαδικασία που να επιτρέπει 
την ταχεία προσαρμογή αυτών των 
προκαθορισμένων μέγιστων επιτρεπτών 
επιπέδων ανάλογα με τις περιστάσεις 
κάθε συγκεκριμένου πυρηνικού 
ατυχήματος ή κάθε άλλης περίπτωσης 
εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες που 
υπάρχουν πιθανότητες να προκαλέσει ή 
έχει προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό 
μόλυνση των τροφίμων και των 
ζωοτροφών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η «διαδικασία που να επιτρέπει την ταχεία προσαρμογή αυτών των προκαθορισμένων μέγιστων 
επιτρεπτών επιπέδων» αναφέρεται στη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 3, τη διαγραφή της 
οποίας προτείνει ο εισηγητής (Βλέπε τροπολογία 13 του εισηγητή, στο άρθρο 3). 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ένας κανονισμός για τον καθορισμό 
των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων 
πρέπει να διαφυλάττει επίσης την 
ενότητα της εσωτερικής αγοράς και να 
εμποδίζει εκτροπές του εμπορίου μέσα 
στην Ένωση .

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροποποιώντας το άρθρο 2, ο εισηγητής προτείνει τη διαγραφή «του κανονισμού για την
εφαρμογή» που δεν είναι νομικώς ακριβής (βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 2 -
παράγραφος 1).

Επιπλέον, με την εφαρμογή των επιπέδων που θεσπίζει ο καθαυτός βασικός κανονισμός η 
απόφαση ως τοιαύτη, δεν πρόκειται να επηρεάσει την ενότητα της εσωτερικής αγοράς ή τις 
στρεβλώσεις του εμπορίου.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή 
των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων, 
πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες που 
θα επιτρέπουν τη διατύπωση γνώμης εκ 
μέρους εμπειρογνωμόνων, 
συμπεριλαμβανομένης της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 της Συνθήκης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες αυτές περιγράφονται πλέον σαφώς στο αναθεωρημένο άρθρο 5 και στα άρθρα 
5α έως 5γ που προβλέπουν τη διαβούλευση με εμπειρογνώμονες του άρθρου 31 της Συνθήκης. 
Η αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη 8β(νέα) καλύπτει επαρκώς τη διαβούλευση με 
εμπειρογνώμονες και αναφέρεται στην κατάλληλη νομική διαδικασία όσον αφορά την 
«προσαρμογή των επιπέδων».

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι σκόπιμο να διατηρήσει το 
Συμβούλιο το δικαίωμα να ασκήσει το 
ίδιο την εξουσία έκδοσης κανονισμού για 
την έγκαιρη θέσπιση μέτρων που 

διαγράφεται
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προτείνονται από την Επιτροπή τον 
πρώτο μήνα μετά από πυρηνικό ατύχημα 
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση εκτάκτου 
κινδύνου από ακτινοβολίες. Η σχετική 
πρόταση για την προσαρμογή ή 
επιβεβαίωση των διατάξεων του 
κανονισμού που είχε εκδοθεί από την 
Επιτροπή, ειδικότερα την καθιέρωση 
ανώτατων επιτρεπομένων τιμών 
ραδιενέργειας που βασίζεται στο 
άρθρο 31 της Συνθήκης, ενόψει της 
προστασίας της υγείας του πληθυσμού. Η
δυνατότητα αυτή υπάρχει με την 
επιφύλαξη της δυνατότητας να γίνει, 
μακροπρόθεσμα, μετά το ατύχημα ή τον 
έκτακτο κίνδυνο από ακτινοβολίες, 
προσφυγή σε άλλα νομικά μέσα ή άλλη 
νομική βάση για τον έλεγχο των τροφίμων 
και των ζωοτροφών που διατίθενται στην 
αγορά.

Or. en

(Η δεύτερη και τρίτη πρόταση της αιτιολόγησης επαναλαμβάνεται (ελαφρώς τροποποιημένη)
στην αιτιολογική έκθεση (ii) αξιολόγηση)

Αιτιολόγηση

Κατά την άποψη του εισηγητή, η εν λόγω αιτιολογική σκέψη δεν αιτιολογεί επαρκώς την ανάγκη 
διατήρησης εκτελεστικών εξουσιών στο Συμβούλιο, στο άρθρο 3, όσον αφορά το πλαίσιο, τη 
φύση και το περιεχόμενο της βασικής πράξης που πρόκειται να εφαρμοστεί. Επιπλέον, ο 
εισηγητής δεν είναι πεπεισμένος όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της διφυούς αυτής 
προσέγγισης, όπου το Συμβούλιο μπορεί εν τέλει να επικυρώσει ή να προσαρμόσει αποφάσεις 
της Επιτροπής που πρέπει να είναι η μοναδική εκτελεστική εξουσία στη συνήθη πρακτική. 
(Βλέπε επίσης αιτιολόγηση στην τροπολογία 13 του εισηγητή.)

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, μόλις πληροφορηθεί 
επίσημα — είτε σύμφωνα με τις ς 
ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας σχετικά με την ταχεία 

1. Η Επιτροπή, μόλις πληροφορηθεί 
επίσημα — είτε σύμφωνα με τις ς 
ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας σχετικά με την ταχεία 
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ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση 
έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες, ή 
κατ' εφαρμογή της Σύμβασης ΔΟΑΕ της 
26ης Σεπτεμβρίου 1986 για την έγκαιρη 
γνωστοποίηση πυρηνικού ατυχήματος —
ατύχημα ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση 
εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες, όπου 
η ραδιενέργεια ενδέχεται να φθάσει ή έχει 
ήδη φθάσει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 
για τα τρόφιμα που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι, ή τα μέγιστα επιτρεπτά 
επίπεδα για ζωοτροφές που καθορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ θεσπίζει αμέσως, 
εφόσον αυτό απαιτείται από τις 
περιστάσεις, κανονισμό για την εφαρμογή
αυτών των μέγιστων επιτρεπτών 
επιπέδων.

ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση 
έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες, ή 
κατ' εφαρμογή της Σύμβασης ΔΟΑΕ της 
26ης Σεπτεμβρίου 1986 για την έγκαιρη 
γνωστοποίηση πυρηνικού ατυχήματος —
ατύχημα ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση 
εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες, όπου 
η ραδιενέργεια ενδέχεται να φθάσει ή έχει 
ήδη φθάσει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 
για τα τρόφιμα που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι, ή τα μέγιστα επιτρεπτά 
επίπεδα για ζωοτροφές που καθορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ θεσπίζει αμέσως, 
απόφαση που εφαρμόζει τα μέγιστα 
επιτρεπτά επίπεδα σε περίπτωση 
συγκεκριμένου πυρηνικού ατυχήματος ή 
εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων μόλυνσης σε συγκεκριμένη κατάσταση αποτελεί 
σαφώς εκτελεστική εξουσία που πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 291 
της ΣΛΕΕ (εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 106a της Συνθήκης Ευρατόμ).

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διάρκεια ισχύος κάθε κανονισμού 
κατά την έννοια της παραγράφου 1 είναι 
όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη και δεν 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 4.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει περίοδο κατά την 
οποία πρέπει να εφαρμόζονται τα επίπεδα 
σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος ή 
εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες. Η 
περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 10.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Για τον σκοπό του παρόντος άρθρου,
η Επιτροπή διαβουλεύεται με 
εμπειρογνώμονες, στους οποίους 
περιλαμβάνεται και η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 10.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 διαγράφεται
1. Κατόπιν διαβουλεύσεως με 
εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένης 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων που 
αναφέρεται στο άρθρο 31 της Συνθήκης, 
στο εξής αναφερόμενη ως «ομάδα 
εμπειρογνωμόνων» , η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόταση 
κανονισμού για την προσαρμογή ή την 
επιβεβαίωση των διατάξεων του 
κανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, του παρόντος κανονισμού
σε προθεσμία ενός μηνός από την έκδοσή 
του.
2. Κατά την υποβολή της πρότασης 
κανονισμού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τους βασικούς κανόνες που έχουν 
θεσπιστεί κατ' εφαρμογή των άρθρων 30 
και 31 της Συνθήκης, 
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συμπεριλαμβανομένης της αρχής 
σύμφωνα με την οποία όλες οι εκθέσεις 
σε ραδιενέργεια πρέπει να περιορίζονται 
στο χαμηλότερο λογικά δυνατό επίπεδο, 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο η 
προστασία της δημόσιας υγείας όσο και 
οι οικονομικοί και κοινωνικοί 
παράγοντες.
3. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, 
λαμβάνει απόφαση για την πρόταση 
κανονισμού που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2.
4. Στην περίπτωση που το Συμβούλιο δεν 
λάβει απόφαση εντός της προθεσμίας 
αυτής, τα επίπεδα που ορίζονται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙΙ εξακολουθούν να 
ισχύουν έως ότου το Συμβούλιο λάβει 
απόφαση ή η Επιτροπή αποσύρει την 
πρότασή της διότι οι όροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
δεν θα ισχύουν πλέον.

Or. en

Η αιτιολόγηση περιλαμβάνει ελαφρώς τροποποιημένο τμήμα της αιτιολογικής έκθεσης (ii)
Αξιολόγηση

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς που ορίζεται στο άρθρο 3, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει 
κανονισμό για την προσαρμογή ή επιβεβαίωση των διατάξεων του ειδικού κανονισμού της 
Επιτροπής, κρίνεται περιττό και πηγή ανασφάλειας δικαίου. Φαίνεται ότι τα εν λόγω μέτρα του 
Συμβουλίου μπορούν να θεωρηθούν ως πράξεις εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, 
σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ (που εφαρμόζεται με μνεία του άρθρου 106α της 
συνθήκης  Ευρατόμ), μόνον σε δεόντως αιτιολογημένες συγκεκριμένες περιπτώσεις η εξουσία 
αυτή μπορεί να ανατεθεί στο Συμβούλιο, ενώ κανονικά αρμόδια για την άσκηση της εξουσίας 
αυτής είναι η Επιτροπή.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 διαγράφεται
Η περίοδος ισχύος κάθε κανονισμού κατά 
την έννοια του άρθρου 3 είναι 
περιορισμένη. Είναι δυνατό να 
αναθεωρηθεί ύστερα από αίτηση κράτους 
μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η διαγραφή οφείλεται στην προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 3.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, για να διασφαλίσει ότι με 
τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που 
καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ
λαμβάνονται υπόψη τα εκάστοτε νέα 
επιστημονικά δεδομένα, ζητεί από καιρού 
εις καιρό τη γνώμη εμπειρογνωμόνων,
συμπεριλαμβανομένης της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων.

1. Η Επιτροπή, για να λάβει υπόψη τα 
εκάστοτε νέα επιστημονικά δεδομένα 
προσαρμόζει τα παραρτήματα I, II και
III, μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων
σύμφωνα με το άρθρο 5α και με βάση τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα
5β και 5γ.

2. Ύστερα από αίτηση κράτους μέλους ή 
της Επιτροπής, τα μέγιστα επιτρεπτά 
επίπεδα που καθορίζονται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙΙ μπορούν να 
αναθεωρηθούν ή να συμπληρωθούν, μετά 
από πρόταση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 31 της Συνθήκης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αναφέρει ότι τα παραρτήματα αναθεωρούνται ή συμπληρώνονται. 
Πρόκειται προφανώς περί πράξης κατ' εξουσιοδότηση. Σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ
(που εφαρμόζεται σε αναφορά με το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ), μια νομοθετική 
πράξη μπορεί να αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία να εγκρίνει μη νομοθετικές πράξεις 
γενικής εφαρμογής με σκοπό τη συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
διατάξεων της νομοθετικής πράξης. Η προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο αποτελεί ακριβώς τον
σκοπό της αναθεώρησης των παραρτημάτων και η προσαρμογή αποτελεί τον συνηθέστερο λόγο 
προσφυγής σε πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 για 
περίοδο πέντε ετών μετά τη θέση σε ισχύ 
του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή 
εκπονεί έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 
που της ανατέθηκαν το αργότερο έξι 
μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς 
περιόδου. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
παρατείνεται αυτομάτως κατά χρονικά 
διαστήματα ίσης διάρκειας, εκτός εάν το 
Συμβούλιο την ανακαλέσει σύμφωνα με 
το άρθρο 5β.
2. Μόλις εκδώσει μια πράξη 
κατ' εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
3. Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθενται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 5β και 5γ.

Or. en
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(Βλέπε διατύπωση που έχει ήδη εγκριθεί στον κανονισμό 438/2010 για τα ζώα συντροφιάς, ΕΕ
L 132, 29/05/2010 σελ. 3-10 και την οδηγία 2010/30/ΕΕ για τη σήμανση των συνδεόμενων με 
την ενέργεια προϊόντων ΕΕ L 153, 18/06/2010 σελ. 1-12.)

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση των άρθρων 5a, 5β και 5γ είναι ταυτόσημη με αυτή των νομικών πράξεων (π.χ. 
κανονισμός για τα ζώα συντροφιάς· ενεργειακή σήμανση της κατανάλωσης των συνδεόμενων 
με την ενέργεια προϊόντων) που εγκρίθηκαν πρόσφατα και που προβλέπουν κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 5β
Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η εκχώρηση των εξουσιών κατά το 
άρθρο 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Συμβούλιο.
2. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο
κινήσει εσωτερική διαδικασία για να 
αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η ανάθεση 
εξουσιών προσπαθεί να ενημερώσει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
ανατεθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν 
να ανακληθούν καθώς και τους 
ενδεχόμενους λόγους της ανάκλησης.
3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση των εξουσιών που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Έχει άμεση ισχύ ή τίθεται σε ισχύ σε 
καθοριζόμενη μεταγενέστερη 
ημερομηνία. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 
ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 16 που υπέβαλε ο εισηγητής.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5γ
Αντιρρήσεις σε πράξεις κατ' 

εξουσιοδότηση
1. Το Συμβούλιο μπορεί να διατυπώσει
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης.
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Συμβουλίου, 
η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 
κατά δύο μήνες.
2. Εάν κατά τη λήξη αυτής της 
προθεσμίας το Συμβούλιο δεν διετύπωσε
αντιρρήσεις έναντι της 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει κατά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στις διατάξεις της.
Η πράξη κατ’ εξουσιοδότηση μπορεί να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αρχίσει 
να ισχύει πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας εφόσον το Συμβούλιο
ενημερώσει την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόθεσή 
του να μην εγείρει αντιρρήσεις.
3. Εάν το Συμβούλιο διατυπώσει
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη αυτή δεν 
τίθεται σε ισχύ. Το Συμβούλιο εκθέτει 
τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται 
στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 16 που υπέβαλε ο εισηγητής.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Οι κανόνες εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και οι προσαρμογές του
πίνακα των τροφίμων ήσσονος σημασίας 
και των σχετικών μέγιστων επιτρεπτών 
επιπέδων ακτινοβολίας, που καθορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ , καθώς και των 
μέγιστων επιπέδων για τις ζωοτροφές που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ
θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 195 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 του Συμβουλίου , το οποίο 
εφαρμόζεται κατ' αναλογία. Προς τούτο η 
Επιτροπή επικουρείται από μία ειδική 
επιτροπή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 8 συγχωνεύθηκε με το άρθρο 5, καθόσον αμφότερα αναφέρονται στην αναθεώρηση 
των μέγιστων επιπέδων (παραρτήματα I και III) και/ή προσαρμογή του κατάλογο του
παραρτήματος II, που μπορούν να αντιμετωπιστούν από κοινού μέσω της εκχώρησης εξουσιών
(πράξεις κατ' εξουσιοδότηση) στην Επιτροπή.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βρεφική τροφή θεωρούνται τα τρόφιμα 
που προορίζονται ειδικά για τη διατροφή 

Βρεφική τροφή θεωρούνται τα τρόφιμα 
που προορίζονται ειδικά για τη διατροφή 
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βρεφών κατά τους τέσσερις έως έξι 
πρώτους μήνες της ζωής τους, 
ανταποκρίνονται αφ' εαυτών στις ανάγκες 
διατροφής αυτής της κατηγορίας 
ανθρώπων και κυκλοφορούν στο λιανικό 
εμπόριο σε συσκευασίες με σαφή και 
ευδιάκριτη ένδειξη ότι πρόκειται για 
βρεφικές τροφές.

βρεφών ηλικίας κάτω των δώδεκα 
μηνών, ανταποκρίνονται αφ' εαυτών στις 
ανάγκες διατροφής αυτής της κατηγορίας 
ανθρώπων και κυκλοφορούν στο λιανικό 
εμπόριο σε συσκευασίες με σαφή και 
ευδιάκριτη ένδειξη ότι πρόκειται για 
βρεφικές τροφές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικές διατροφικές χρήσεις που πληρούν συγκεκριμένες
προϋποθέσεις που αφορούν βρέφη, βλέπε τον ορισμό του «βρέφους» που δίδεται στο άρθρο
2(a) της οδηγίας 2006/125/EΚ της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2006 για τις μεταποιημένες 
τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας (ΕΕ
L 339, 6.12.2006, σελ. 16–35)· στο άρθρο 2(a) της οδηγίας 2006/141/EΚ της Επιτροπής της 
22ας Δεκεμβρίου 2006 για τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας και την τροποποίηση της οδηγίας 1999/21/EC (ΕΕ L 401, 30.12.2006, σελ. 1–
33).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Φύση του προϊόντος:

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλείται να γνωμοδοτήσει με βάση τη 
Συνθήκη Ευρατόμ για την ανωτέρω πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 87 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.

Οι προτάσεις συνίσταται κατά κύριο λόγο στην κωδικοποίηση αμετάβλητων διατάξεων των
τριών κανονισμών που εγκρίθηκαν μεταξύ 1987 και 1990 για τη θέσπιση επιπέδων 
ραδιενεργού μόλυνσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης λόγω ακτινοβολίας. Ωστόσο, η
εισαγωγή νέας αιτιολογικής σκέψης (αιτιολογική σκέψη 15), που εισάγει τα αναγκαία 
κίνητρα σε ένα υπάρχον άρθρο (άρθρο 3, παράγραφος 3) που προβλέπει εκτελεστικές 
εξουσίες για το Συμβούλιο, συνεπάγεται σημαντική αλλαγή που δικαιολογεί τη χρήση της 
τεχνικής για αναδιατύπωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 87, οι τροπολογίες στην πρόταση αναδιατύπωσης είναι αποδεκτές 
μόνο εφόσον αφορούν μέρη της πρότασης που περιέχουν αλλαγές, κατόπιν της 
προκαταρκτικής εξακρίβωσης από την αρμόδια Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) ότι η 
πρόταση δεν περιέχει ουσιώδεις αλλαγές πέρα από αυτές που εντοπίζονται ως τοιαύτες στην 
πρόταση.

Ο τεχνικός έλεγχος της επάρκειας της νομοθετικής τεχνικής της αναδιατύπωσης 
επιβεβαιώθηκε από την επιτροπή JURI με επιστολή της στις 29 Ιουνίου, που επέτρεπε στον 
εισηγητή της επιτροπής ITRE να προχωρήσει στην εξέταση της ουσίας της πρότασης.

Αξιολόγηση του εισηγητή:
(i) Περιεχόμενο της πρότασης:

Μέσω μιας αιτιολογικής σκέψης, η πρόταση αναδιατύπωσης προβλέπει την εκ των υστέρων 
αιτιολόγηση των διατάξεων που παραμένουν αμετάβλητες (όπως ενσωματώθηκαν στον
κανονισμό του 1987 και στις τροποποιημένες εκδόσεις του).
Το περιεχόμενο του κανονισμού συνίσταται σε μηχανισμό δύο επιπέδων παρέμβασης σε 
περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολία ή πυρηνικό ατύχημα: 
- άμεση έγκριση από την Επιτροπή ειδικού κανονισμού που θα εφαρμόζεται στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, σε καθορισμένη περιοχή και για περιορισμένη περίοδο ισχύος, τα
μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μόλυνσης που προβλέπονται στα παραρτήματα I και III της 
πρότασης·
- εντός ενός μηνός από την έγκριση του, πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για 
προσαρμογή ή επιβεβαίωση του εν λόγω ειδικού κανονισμού.
Ο σκοπός της τεχνικής της αναδιατύπωσης είναι ακριβώς η αιτιολόγηση του δικαιώματος του 
Συμβουλίου να ασκεί άμεσα την εξουσία έγκρισης κανονισμού για την έγκαιρη θέσπιση 
μέτρων από την Επιτροπή. Αυτό γίνεται με την προσθήκη στη νέα αιτιολογική σκέψη 15 ότι 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί για το Συμβούλιο το δικαίωμα αυτό.

Η πρόταση αναδιατύπωσης οδηγεί τον εισηγητή να θέσει τα ακόλουθα ερωτήματα:
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- κατά πόσον η αιτιολόγηση αυτή προβλέπει επαρκή κίνητρα για την εκχώρηση των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από πλευράς Συμβουλίου, γεγονός που εν πάση περιπτώσει 
συνιστά παρέκκλιση από τον συνήθη κανόνα της εκχώρησης των εκτελεστικών εξουσιών 
στην Επιτροπή·

- κατά πόσον οι εν λόγω εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στο Συμβούλιο είναι 
δεόντως καθορισμένες και πλαισιωμένες, ιδίως όσον αφορά τις νέες διατάξεις της Συνθήκης 
της Λισαβόνας, με βάση τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις (άρθρα 290 και 
291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που εφαρμόζονται επίσης και 
στο πεδίο της Ευρατόμ (βλ. άρθρο 106α, παράγραφος 1 της ενοποιημένης έκδοσης της 
Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με την οποία τα άρθρα 285 έως 304 της ΣΛΕΕ εφαρμόζονται 
στη Συνθήκη Ευρατόμ).

(ii) Εκτίμηση:
Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η αιτιολογική σκέψη 15 - που είναι το μοναδικό τμήμα που 
περιλαμβάνει αλλαγές - δεν μπορεί να αποκοπεί από το άρθρο στο οποίο αναφέρεται. Έτσι 
λοιπόν, ο εισηγητής πρέπει να εξετάσει την εγκυρότητα του άρθρου 3 και, εν συνεχεία, τον
μηχανισμό που διέπει τις αρνμοδιότητες που εκχωρούνται στο Συμβούλιο στα επόμενα άρθρα 
της πρότασης.

Έτσι λοιπόν, πέρα από την καθαυτή τεχνική της αναδιατύπωσης, πρέπει να εξεταστεί η 
συνολική συνοχή του κανονισμού. Στον βαθμό αυτό, ο μηχανισμός - που συνίσταται στην 
άμεση έγκριση ειδικού κανονισμού σε περίπτωση κατάστασης εκτάκτου ανάγκης λόγω 
ακτινοβολίας όπου εφαρμόζονται μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μόλυνσης, όπως προβλέπει ο 
ισχύων κανονισμός, ενδεχομένως απευθείας από το Συμβούλιο - κατά την άποψη του 
εισηγητή δημιουργεί πολλά ερωτηματικά.

Ο εισηγητής επιθυμεί να διατυπώσει τις κάτωθι επιφυλάξεις:

 Οι ρυθμίσεις αυτές, που καθορίσθηκαν στο πλαίσιο που δημιουργήθηκε μετά το 
Τσερνομπίλ, πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το ισχύον καθεστώς των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων

- Ο ορισμός του ειδικού κανονισμού που εγκρίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
2 της πρότασης, είναι πολύ ασαφής. Με τη μορφή που έχει, φαίνεται να εκχωρεί στην 
Επιτροπή το δικαίωμα άμεσης λήψης των κατάλληλων μέτρων, που συνίστανται στα 
εκτελεστικά μέτρα της βασικής πράξης, κατά την έννοια του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ. 
Χωρίς να αρνείται την αναγκαιότητα έγκρισης από την Επιτροπή των μέτρων αυτών, ο 
εισηγητής θεωρεί ότι το καθεστώς τους καθώς και η διαδικασία αναθεώρησής τους πρέπει να 
διευκρινισθούν με σαφήνεια, σύμφωνα με το άρθρο 291. 

- Το καθεστώς που θεσπίζεται στο άρθρο 3, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο μπορεί να 
εγκρίνει κανονισμό για την προσαρμογή ή την επιβεβαίωση των διατάξεων του ειδικού 
κανονισμού, είναι ασαφές. Φαίνεται και πάλι ότι τα εν λόγω μέτρα του Συμβουλίου μπορούν 
να θεωρηθούν ως εκτελεστικές πράξεις του ισχύοντος κανονισμού. Ωστόσο, η αρμοδιότητα 
αυτή μπορεί να εκχωρηθεί στο Συμβούλιο μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, ενώ συνήθως αρμόδια για την άσκηση του ουσίας αυτής είναι η Επιτροπή1.

                                               
1 Το κείμενο του άρθρου 291, παράγραφος 2, έχει ως εξής: Όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την 
εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, οι πράξεις αυτές αναθέτουν εκτελεστικές 
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Κατά την άποψη του εισηγητή, η πρόταση αυτή δεν αιτιολογείται δεόντως την ανάγκη 
εκχώρησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στο Συμβούλιο όσον αφορά το πλαίσιο, τη 
φύση και το περιεχόμενο της βασικής πράξης που πρόκειται να εφαρμοστεί. Επιπλέον, ο 
εισηγητής δεν είναι πεπεισμένος όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της διφυούς αυτής 
προσέγγισης, όπου το Συμβούλιο μπορεί εν τέλει να επικυρώσει ή να προσαρμόσει 
αποφάσεις της Επιτροπής που πρέπει να είναι η μοναδική εκτελεστική εξουσία στη συνήθη 
πρακτική.

 Τα μέγιστα επιτρεπτά όρια που καθορίζονται στην πρόταση (παραρτήματα I και III)
δημιουργούν καθεαυτά ανασφάλεια δικαίου

- Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, τα επίπεδα αυτά μπορούν να αναθεωρηθούν ή να 
συμπληρωθούν με βάση πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, εφόσον ζητηθεί από 
κράτος μέλος ή την Επιτροπή. Αυτό συνεπάγεται τη συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων 
μη ουσιωδών στοιχείων της νομοθετικής πράξης, που πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το 
καθεστώς των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Κατά
συνέπεια, το δικαίωμα πρωτοβουλίας πρέπει να παραμείνει μόνο στην Επιτροπή. Κάθε 
πρωτοβουλία κράτους μέλους θα συνιστά σαφή παραβίαση των κανόνων της Συνθήκης.

- Με την κωδικοποίηση των υφισταμένων κανονισμών που εγκρίθηκαν τη δεκαετία του 
1990, η πρόταση εξακολουθεί να αναφέρεται σε παρωχημένα κείμενα: βλ. τον ορισμό της 
«βρεφικής τροφής» στο παράρτημα I.

Συστάσεις:
Μολονότι η παρούσα πρόταση αφορά την τέχνη την τεχνική αναδιατύπωσης, ο εισηγητής
καλεί την επιτροπή ITRE να τροποποιήσει ουσιωδώς την πρόταση πέρα από το ασαφές 
τμήμα που επισημάνθηκε, ούτως ώστε να υπάρξει ασφάλεια δικαίου και συνοχή του 
κειμένου.
Ο εισηγητής προτείνει συνεπώς λεπτομερείς τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της 
πρότασης με σκοπό:

- να διαμορφώσει τη διαδικασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω πυρηνικού 
ατυχήματος δίνοντας σαφή εποπτικό ρόλο στην Επιτροπή και αποσαφηνίζουν στο 
καθεστώς των ενεργειών της (έγκριση, αναθεώρηση). Προς τον σκοπό αυτό, ο εισηγητής 
προτείνει να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα:
(i) να εφαρμόσει αμέσως τα μέγιστα επιτρεπτά όρια ραδιενεργού μόλυνσης, όπως ορίζονται στα 

παραρτήματα (βλ. άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε)·
(ii) να εγκρίνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση για την αναθεώρηση και συμπλήρωση των 
επιπέδων μόλυνσης και του καταλόγου των ήσσονος σημασίας τροφίμων και ζωοτροφών, 
συνεκτιμώντας τις πλέον πρόσφατες τεχνικές προόδους (βλ. άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε και 
τη συνεπακόλουθη διαδικασία των άρθρων 5α έως 5γ).

- να υπηρετεί το συμφέρον των πολιτών με καλύτερη διαχείριση της κατάστασης 
μετά την εκδήλωση ατυχήματος, περιορίζοντας την παρέμβαση και τα περιθώρια ελιγμών 

                                                                                                                                                  
αρμοδιότητες στην Επιτροπή ή, σε ειδικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες και στις περιπτώσεις των 
άρθρων 24 και 26 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο.
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που έχουν τα κράτη μέλη:
(i) αφενός, καθόσον η διαδικασία της «επιβεβαίωσης» ή «προσαρμογής» της εφαρμογής των
μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων από πλευράς Συμβουλίου κρίνεται περιττή και πηγή 
ανασφάλειας δικαίου, ο εισηγητής προτείνει την κατάργηση αυτού του επιπέδου παρέμβασης 
(άρθρο 3 και άρθρο 4)·
(ii) αφετέρου, οι πρωτοβουλίες των κρατών μελών όσον αφορά την αναθεώρηση ή προσθήκη 
των επιπέδων μόλυνσης (άρθρα 5 και 8), καθώς και κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού 
(άρθρο 8), προσαρμόζονται αντιστοίχως μέσω του καθεστώτος των κατ' εξουσιοδότηση/ 
εφαρμοστικών πράξεων (άρθρα 2 και 5 όπως τροποποιήθηκαν).  

- να διασφαλίσει την ασφάλεια δκαίου συνολικά της πρότασης μέσω:
(i) της ευθυγράμμισης των παρωχημένων διαδικασιών – διαδικασίες επιτροπολογίας στο πεδίο 
της συνθήκης Ευρατόμ που εγκρίνονται κατ’ αναλογία - που προτίθεται να κωδικοποιήσει η 
παρούσα πρόταση, με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας·
(ii), όπου είναι αναγκαίο, την επικαιροποίηση των ορισμών.

Όσον αφορά τους διαδικαστικούς όρους, οι εν λόγω προτεινόμενες ουσιώδεις αλλαγές 
περιλαμβάνουν και κοινοποίηση της πρόθεσης του εισηγητή προς το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή πριν από την ψηφοφορία του σχεδίου έκθεσης, όπως προβλέπει το άρθρο 87.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ref.: D(2010)32731

Κύριον Herbert REUL
Πρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
ASP 10E206
Βρυξέλλες

Θέμα : Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μέγιστων 
επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω 
πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες
COM(2010) 184 τελικό της 27.4.2010 – 2010/0098 (CNS)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, εξέτασε την 
ανωτέρω πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 87 σχετικά με την αναδιατύπωση, όπως εισήχθη 
στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού αναφέρει ως εξής: 

"Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία ουσιαστική 
τροποποίηση επιφέρει, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, 
ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 150 και 151, γίνονται δεκτές από 
την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα 
τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της 
πρότασης, κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα 
πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 54, σχετικά με την 
τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να αποσύρει την 
πρόταση αναδιατύπωσης"

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις 
συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση 
αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη, η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων φρονεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πέραν 
όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση και ότι, όσον αφορά την 
κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με τις 
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τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιέχει μια καθαρή κωδικοποίηση των εν ισχύι κειμένων, 
χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή 
της στις 23 Ιουνίου 2010, συνιστά στην επιτροπή σας, αρμόδια επί της ουσίας, με 19 ψήφους 
υπέρ και καμία αποχή1, να προχωρήσει στην εξέταση της ανωτέρω πρότασης σύμφωνα με το 
άρθρο 87 του Κανονισμού. 

Με τιμή,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne (Πρόεδρος), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Rainer 
Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Piotr 
Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer, Sajjad Karim.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών 
επιπέδων ραδιενεργού μόλυνσης στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές ύστερα από πυρηνικό 
ατύχημα ή σε κάθε άλλη περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες
COM(2010)184 της 27.4.2010 – 2010/0098(CNS)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και, 
κυρίως, το σημείο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται 
από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 
της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 6 Μαΐου 2010 προκειμένου να εξετάσει την προαναφερθείσα 
πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή1, η συμβουλευτική ομάδα εξέτασε πρόταση κανονισμού του 
Συμβουλίου που αναδιατυπώνει τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 3954 του Συμβουλίου της 
22ας Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας 
στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου 
κινδύνου, τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ.944/89 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 1989 για 
τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενεργού μόλυνσης στα τρόφιμα 
ήσσονος σημασίας ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή σε κάθε άλλη περίπτωση έκτακτου 
κινδύνου από ακτινοβολίες, και τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 770/90 της Επιτροπής της 29 
Μαρτίου 1990 περί του καθορισμού των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στις 
ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από 
ακτινοβολίες. Η εξέταση αυτή οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο συμπέρασμα 
ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που 
                                               
1 Η συμβουλευτική ομάδα είχε στη διάθεσή της την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλωσσική έκδοση της 
πρότασης και εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση, που αποτελεί την πρωτότυπη έκδοση του υπό εξέταση 
κειμένου. 
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προσδιορίζονται ως αλλαγές στην ως άνω πρόταση. Η συμβουλευτική ομάδα διαπίστωσε 
επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης 
πράξης σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή 
και μόνο κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

C. PENERRA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus Jurisconsultus Γενικός Διευθυντής


