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PR_COD_1am

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 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))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την  πρόταση της Επιτροπής COM(2010)0083),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 291, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις  της 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει την θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2 ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

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 

(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 
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φύση των προς έκδοση εκτελεστικών 
πράξεων, τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι 
δεσμευτικά.

φύση των προς έκδοση εκτελεστικών 
πράξεων, τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι 
δεσμευτικά υπό την έννοια ότι, μόνον 
εφόσον πληρούνται αυτά, μπορεί να 
ακολουθηθεί η διαδικασία εξέτασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί η φύση των κριτηρίων που καθορίζουν την επιλογή της διαδικασίας της 
συμβουλευτικής επιτροπής ή της διαδικασίας εξέτασης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή ότι 
θεωρούν ότι σχέδιο εκτελεστικής πράξης
υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες 
που προβλέπονται στη βασική πράξη. 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή πρέπει 
να επανεξετάσει το συγκεκριμένο σχέδιο 
μέτρου και να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
τη δράση που προτίθεται να αναλάβει και 
τους λόγους προς τούτο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα ελέγχου, όπως προβλεπόταν προηγουμένως στο άρθρο 8 της απόφασης περί 
επιτροπολογίας, είναι αναγκαίο ώστε κάθε συννομοθέτης να μπορεί σε αρχικό στάδιο να 
γνωστοποιεί στην Επιτροπή ότι θεωρεί ότι σχέδιο εκτελεστικής πράξης υπερβαίνει τις 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στη βασική πράξη.
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Τροπολογία 3

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 και οι παραπομπές σε 
διαδικασίες που προβλέπονται στην εν 
λόγω απόφαση και περιλαμβάνονται σε 
υφιστάμενες βασικές πράξεις πρέπει να 
προσαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν, 
και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από 
τις 31 Δεκεμβρίου 2012, στους νέους 
κανόνες σχετικά με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αρμοδιότητες και τις 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που ορίζονται 
στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εν αναμονή αυτής της προσαρμογής, για
να εξασφαλισθεί η μετάβαση από το 
καθεστώς που προβλέπεται στην απόφαση 
1999/468/EΚ προς τον παρόντα 
κανονισμό, οι διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
πρέπει να εφαρμόζονται προσωρινά 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 
που πρέπει να εξακολουθήσει να 
εφαρμόζεται προσωρινά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η μεταβατική ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 10 της 
πρότασης αποτελεί μόνο μία τεχνική λύση η οποία δεν θίγει την απαραίτητη προσαρμογή του 
κεκτημένου για κάθε περίπτωση χωριστά.



PE441.207v01-00 8/15 PR\817540EL.doc

EL

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η προσαρμογή που αναφέρεται 
ανωτέρω πρέπει να αφορά, κατά 
προτεραιότητα, εκείνους τους τομείς 
πολιτικής που δεν καλύπτονταν από το 
άρθρο 251 της Συνθήκης για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οι 
οποίοι τώρα υπόκεινται στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατά προτεραιότητα προσαρμογή στις διατάξεις σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση και τις 
εκτελεστικές πράξεις πρέπει να πραγματοποιηθεί σε εκείνους τους τομείς πολιτικής που δεν 
καλύπτονταν από τη διαδικασία συναπόφασης και οι οποίοι τώρα υπόκεινται στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία.

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») επισημαίνει την ανάγκη 
για ενιαίες προϋποθέσεις εκτέλεσης και 
απαιτεί να υπόκειται στον έλεγχο των 
κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών 
πράξεων από την Επιτροπή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτού του άρθρου πρέπει να αντικατοπτρίζει ρητά το άρθρο 291 της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αφήνει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τη 
διακριτική ευχέρεια να προσδιορίζουν τις καταστάσεις στις οποίες απαιτούνται ενιαίες 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση πράξεων που έχουν εγκριθεί βάσει της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας και στις οποίες, επομένως, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή, και να αποφασίζουν ποιοι έλεγχοι των κρατών μελών εφαρμόζονται στην άσκηση 
αυτών των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 6

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 
δεν εγκρίνει το σχέδιο μέτρων. Ο/η
πρόεδρος μπορεί να υποβάλει στην 
επιτροπή το σχέδιο μέτρων για περαιτέρω 
συζήτηση ή τροποποιημένη εκδοχή του 
σχεδίου μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση εκτελεστικού μέτρου στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης πρέπει να 
πραγματοποιείται μόνο αφού η επιτροπή δώσει τη σαφή έγκρισή της.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή διαβιβάζει επισήμως τα 
έγγραφα που αναφέρονται στα στοιχεία 
(γ) και (ε) της παραγράφου 1 στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο και ταυτόχρονα στα μέλη της 
επιτροπής.

Or. en



PE441.207v01-00 10/15 PR\817540EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Ο νομοθέτης όχι μόνον πρέπει να έχει πρόσβαση στα σχέδια μέτρων που υποβάλλονται στην 
επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταγενέστερων τροποποιημένων εκδοχών, και στα 
τελικά σχέδια μέτρων, αλλά πρέπει να λαμβάνει και σχετική ειδοποίηση αμέσως μόλις αυτά 
καθίστανται διαθέσιμα.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή ότι 
θεωρούν ότι σχέδιο εκτελεστικής πράξης 
υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες 
που προβλέπονται στη βασική πράξη. 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή πρέπει 
να επανεξετάσει το συγκεκριμένο σχέδιο 
μέτρου και να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
τη δράση που προτίθεται να αναλάβει και 
τους λόγους προς τούτο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα ελέγχου, όπως προβλεπόταν προηγουμένως στο άρθρο 8 της απόφασης περί 
επιτροπολογίας, είναι αναγκαίο ώστε κάθε συννομοθέτης να μπορεί σε αρχικό στάδιο να 
γνωστοποιεί στην Επιτροπή ότι θεωρεί ότι σχέδιο εκτελεστικής πράξης υπερβαίνει τις 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στη βασική πράξη.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προσαρμογή των υφιστάμενων πράξεων
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το 
αργότερο, η Επιτροπή επανεξετάζει τις 
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βασικές πράξεις που εκδόθηκαν πριν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού με στόχο την προσαρμογή 
των εν λόγω πράξεων στους νέους 
κανόνες για τις κατ’ εξουσιοδότηση 
αρμοδιότητες και τις εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 
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 
επανεξέτασης. Εάν χρειάζεται, η έκθεση 
συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις. 
Η προσαρμογή αυτή αφορά, κατά 
προτεραιότητα, εκείνους τους τομείς 
πολιτικής που δεν καλύπτονταν από το 
άρθρο 251 της Συνθήκης για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οι 
οποίοι τώρα υπόκεινται στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η μεταβατική ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 10 της 
πρότασης αποτελεί μόνο μία τεχνική λύση η οποία δεν θίγει την απαραίτητη προσαρμογή του 
κεκτημένου για κάθε περίπτωση χωριστά. Η κατά προτεραιότητα προσαρμογή στις διατάξεις 
σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 
εκείνους τους τομείς πολιτικής που δεν καλύπτονταν από τη διαδικασία συναπόφασης και οι 
οποίοι τώρα υπόκεινται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποίηση υφιστάμενων βασικών 
πράξεων

Μεταβατικά μέτρα που εφαρμόζονται σε 
υφιστάμενες βασικές πράξεις

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η μεταβατική ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 10 της 
πρότασης αποτελεί μόνο μία τεχνική λύση η οποία δεν θίγει την απαραίτητη προσαρμογή του 
κεκτημένου για κάθε περίπτωση χωριστά.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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: 

Εν αναμονή της προσαρμογής βασικών 
πράξεων που εκδόθηκαν πριν από τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος κανονισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 9α, όταν οι εν λόγω 
πράξεις 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 διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
αναφέρεται 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·

β) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στα 
άρθρα 4 και 5 της απόφασης 1999/468/EK, 
εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται 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·

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·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η μεταβατική ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 10 της 
πρότασης αποτελεί μόνο μία τεχνική λύση η οποία δεν θίγει την απαραίτητη προσαρμογή του 
κεκτημένου για κάθε περίπτωση χωριστά.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η μεταβατική ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 10 της 
πρότασης αποτελεί μόνο μία τεχνική λύση η οποία δεν θίγει την απαραίτητη προσαρμογή του 
κεκτημένου για κάθε περίπτωση χωριστά.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισάγει μια νέα διάκριση μεταξύ κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ) και εκτελεστικών πράξεων (άρθρο 291 της 
ΣΛΕΕ). Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες είναι οιονεί νομοθετικής φύσεως, 
υπόκεινται σε ελέγχους που ορίζονται από τον νομοθέτη της Ένωσης για κάθε περίπτωση 
χωριστά. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα επί του θέματος αυτού (η "Αρμοδιότητα 
νομοθετικής εξουσιοδότησης") στις 5 Μαΐου 20101 Οι εκτελεστικές πράξεις παρουσιάζονται 
στη Συνθήκη ως εξαίρεση στον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα 
για την έγκριση όλων των μέτρων εθνικού δικαίου που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση 
των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης. Σύμφωνα με αυτήν την εξαίρεση, όταν 
απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών πράξεων της 
Ένωσης, οι πράξεις αυτές αναθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή2, που 
υπόκεινται σε μηχανισμούς ελέγχου των κρατών μελών3 Το Κοινοβούλιο είναι σήμερα 
συννομοθέτης, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, για τον καθορισμό αυτών των 
μηχανισμών ελέγχου4

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει κατ' αρχήν την πρόταση και επισημαίνει στο σχέδιο έκθεσης 
ορισμένα ζητήματα τα οποία θεωρεί ότι έχουν υψίστη σημασία για το Κοινοβούλιο και τα 
οποία πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής στο νομοθετικό κείμενο. 

Πρώτον, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η αυτόματη προσαρμογή των υφισταμένων 
διαδικασιών επιτροπολογίας που προτείνεται από την Επιτροπή στο άρθρο 10 αποτελεί 
απλώς μια μεταβατική ρύθμιση χωρίς να επηρεάζεται η επικείμενη ευθυγράμμιση μέσω της 
νομοθετικής διαδικασίας, ώστε να ληφθεί υπόψη κάθε περίπτωση χωριστά. Για πρακτικούς 
λόγους και για την επίτευξη ασφάλειας δικαίου, η ευθυγράμμιση αυτή πρέπει να
πραγματοποιηθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, ούτως ώστε να καταδειχθεί η δέσμευση 
όλων των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων να κάνουν πραγματικότητα τις αλλαγές που 
επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης (πβλ. τροπολογίες 3, 4, 9, 
10 και 11).

Δεύτερον, ο εισηγητής θεωρεί ότι η ενημέρωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχει 
μεγάλη σημασία. Δεδομένου ότι είναι ο νομοθέτης εκείνος που αποφασίζει εάν θα γίνει κατ' 
αρχήν χρήση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων και/ή των εκτελεστικών πράξεων και ο οποίος 
καθορίζει τους μηχανισμούς ελέγχου που εφαρμόζονται και στα δύο είδη πράξεων (για 
εκτελεστικές πράξεις, στην πρόταση που εξετάζεται εν προκειμένω), το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνονται από την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο που ασκεί τις 
εκτελεστικές της αρμοδιότητες. Τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένων 
διαδοχικών σχεδίων, όταν το πρώτο σχέδιο τροποποιείται) πρέπει επομένως να διαβιβάζονται 
στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο (βλέπε τροπολογία 7). Τούτο θα επιτρέψει στους 
συννομοθέτες να αντιδράσουν το ενωρίτερο δυνατό όταν ο ένας εξ αυτών θεωρήσει ότι 
                                               
1 P6_TA-PROV (2010) 0127, A6-0110/2010
2 Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις (άρθρα 24 και 26 της Συνθήκης ΕΕ), οι αρμοδιότητες αυτές μπορούν να 
ανατεθούν στο Συμβούλιο.
3 Άρθρο 291, παράγραφοι (1), (2) και (3) της Συνθήκης ΛΕΕ
4 Άρθρο 291, παράγραφος 3 της Συνθήκης ΛΕΕ.
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σχέδιο εκτελεστικού μέτρου υπερβαίνει τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή 
δυνάμει της βασικής πράξης. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή πρέπει να έχει την 
υποχρέωση να ενημερώνει το νομοθέτη σχετικά με τη δράση που προτίθεται να αναλάβει σε 
συνέχεια μιας τέτοιας υπόδειξης του Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, και να αναφέρει τους 
λόγους που αιτιολογούν αυτή τη δράση της (βλέπε τροπολογίες 2 και 8).

Τρίτον, ο εισηγητής επιθυμεί να αποσαφηνίσει υπό ποιαν έννοια τα κριτήρια που καθορίζουν 
την επιλογή της διαδικασίας εξέτασης ή της διαδικασίας συμβουλευτικής επιτροπής 
θεωρούνται "δεσμευτικά" για το νομοθέτη (βλέπε τροπολογία 1). 

Ο εισηγητής επιθυμεί να τονίσει τη διατύπωση που χρησιμοποιείται ρητά στη Συνθήκη και 
την διακριτική ευχέρεια που υπάρχει εγγενώς στο ρόλο του νομοθέτη να προσδιορίζει εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις. Επιπλέον, ο κανονισμός πρέπει να αναγνωρίζει ότι ορισμένες 
εκτελεστικές πράξεις μπορούν να είναι μη-δεσμευτικές (βλέπε τροπολογία 5).

Τέλος, το σχέδιο έκθεσης εξετάζει το ζήτημα των συνεπειών που έχει για την Επιτροπή η μη 
έκδοση γνώμης από την επιτροπή (βλέπε τροπολογία 6).


