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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει το 
πλαίσιο για την έγκριση των μέτρων εφαρμογής. Το άρθρο 291, παράγραφος 3 απαιτεί 
ειδικότερα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να θεσπίζουν, μέσω κανονισμών, γενικούς 
κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Η αυτόματη προσαρμογή των υφισταμένων διαδικασιών της συμβουλευτικής, διαχειριστικής 
και κανονιστικής επιτροπής των άρθρων 3, 4 και 5 της ισχύουσας απόφασης για την 
επιτροπολογία δεν είναι ενδεδειγμένη. Το υφιστάμενο κεκτημένο πρέπει να επανεξεταστεί εκ 
βάθρων προκειμένου να καθοριστεί ποια μέτρα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
διατάξεων σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. 

Η ευκαιρία για διόρθωση των αδυναμιών στο πλαίσιο των ισχυουσών πρακτικών είναι 
μοναδική. Η πρόσβαση ιδιαίτερα του Κοινοβουλίου στις πληροφορίες σχετικά με τις 
εκτελεστικές διαδικασίες θα έπρεπε να ενισχυθεί, με συνέπεια να χρειάζεται ενίσχυση και το 
άρθρο 8 του προτεινόμενου κανονισμού.

Σήμερα οι εκτελεστικές διαδικασίες δεν αφορούν μόνο την εκπόνηση εκτελεστικών πράξεων. 
Υπάρχουν πράγματι περιπτώσεις η απουσία ακριβώς μιας εκτελεστικής πράξης θα έπρεπε να 
είναι γνωστή στο νομοθέτη (όπως στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου συμβατότητας του 
άρθρου 5 του κανονισμού 2099/2002/ΕΚ όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς των 
κανόνων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στο δίκαιο της Ένωσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, στο πλαίσιο της λήψης απόφασης με τη διαδικασία της 
επιτροπολογίας, η πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις πληροφορίες παρείχετο από τη 
διοργανική συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας το "δικαίωμα ελέγχου" διαρκείας ενός μηνός 
διεδραμάτιζε κάποιο ρόλο (πχ στις εμπιστευτικού χαρακτήρα διαδικασίες όπως εκείνες για τη 
θέσπιση "μαύρης λίστας" αερομεταφορέων όπου εφαρμόζεται η συναινετική διαδικασία του 
κατεπείγοντος). Η κατάργηση της χρονικής αυτής περιόδου θα ήταν αποδεκτή μόνο στην 
περίπτωση που το διασφαλίζεται για το Κοινοβούλιο έγκαιρη και πλήρη πρόσβαση στις 
πληροφορίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 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 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το (12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
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Συμβούλιο ενημερώνονται τακτικά από 
την Επιτροπή για τις εργασίες των 
επιτροπών.

Συμβούλιο ενημερώνονται πλήρως από 
την Επιτροπή για τις εργασίες των 
επιτροπών ταυτόχρονα με τα μέλη της 
Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση του Κοινοβουλίου πρέπει να βελτιωθεί.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Μέχρις ότου το κεκτημένο της ΕΕ 
προσαρμοστεί στη Συνθήκη της 
Λισσαβώνας, μεταβατικοί κανόνες πρέπει 
να παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο τη δυνατότητα να 
ασκούν τον δέοντα κατά περίπτωση 
έλεγχο στις εξουσίες που έχουν αποδοθεί 
στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 202 
της Συνθήκης ΕΚ οι οποίες εμπίπτουν 
σήμερα στην εξουσιοδότηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης 
Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, 
η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους 
των κρατών μελών και προεδρεύεται από 
αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, 
η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους 
των κρατών μελών και προεδρεύεται από 
αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Οι 
εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου έχουν το δικαίωμα να 
παρίστανται ως παρατηρητές.
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Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση του Κοινοβουλίου πρέπει να βελτιωθεί.

Τροπολογία 4

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 και το 
Συμβούλιο, ταυτόχρονα με την Επιτροπή,
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθώς 
και σε όλες τις άλλες πληροφορίες 
σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής. 
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις στα 
έγγραφα που υποβάλλονται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εντοπίζονται σαφώς , επ' 
ουδενί όμως μειώνουν τη διοργανική 
διαφάνεια..

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Θέματα που εμπίπτουν στις εργασίες της 
επιτροπής.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να αναλύουν, να 
συζητούν και να σχολιάζουν το 
οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις εργασίες 
της επιτροπής..
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της 
καταργηθείσας απόφασης, με εξαίρεση τα 
άρθρα 3 και 4, διατηρούνται για τους 
σκοπούς των υφιστάμενων βασικών 
πράξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω 
άρθρο. Εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 10, 
παρ. 2α του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Εφαρμόζεται η ελάχιστη χρονική περίοδος για τη διατύπωση αντιρρήσεων σε σχέση με κατ' 
ανάθεση πράξεις σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την εξουσία ανάθεσης 
νομοθετικού έργου της 5ης Μαΐου 2010.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποίηση υφιστάμενων βασικών 
πράξεων

Μεταβατικοί κανόνες

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε να τονιστεί ότι οι κανόνες αυτοί είναι μεταβατικοί και εφαρμόζονται μόνο κατά το 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρις ότου το όλο κεκτημένο προσαρμοσθεί στη Συνθήκη της 
Λισσαβώνας σε σχέση με τις κατ' ανάθεση και εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στα μέτρα γενικής εφαρμογής 
ακολουθείται η εξής διαδικασία:
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(α) Πριν από την έγκριση κάποιου 
μέτρου, η Επιτροπή υποβάλλει τελικό 
σχέδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο.
(β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντίρρηση σε σχέση με το μέτρο εντός 
δύο μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου το χρονικό αυτό διάστημα 
μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες.
(γ) Εάν κατά το χρονικό αυτό διάστημα 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις για 
το μέτρο, η Επιτροπή το εγκρίνει. Το 
μέτρο μπορεί να εγκριθεί και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από την εκπνοή της περιόδου 
αυτής στην περίπτωση που το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 
προβάλλουν αντιρρήσεις.
(δ) Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντίρρηση για ένα μέτρο, το τελευταίο 
δεν εγκρίνεται. Το θεσμικό όργανο που 
διατυπώνει αντιρρήσεις, τις αιτιολογεί.

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός αυτός διασφαλίζει τα προνόμια του νομοθέτη και προβλέπεται για περιπτώσεις 
όπου μια κανονιστική ή διαχειριστική διαδικασία για την έγκριση πράξεων γενικής εμβέλειας 
πρέπει να αντικατασταθεί από μια διαδικασία για κατ' ανάθεση πράξεις. Η προθεσμία για τη 
διατύπωση αντιρρήσεων είναι η ελάχιστη για τις κατ' ανάθεση πράξεις σύμφωνα με το ψήφισμα 
του Κοινοβουλίου σχετικά με την εξουσία ανάθεσης νομοθετικού έργου της 5ης Μαΐου 2010.
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