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κατάθεση: Επιτροπή Οικονοµικών και Νοµισµατικών Θεµάτων 

 

Έκθεση 

David Casa A7-0014/2013 

Κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας όσον αφορά τον µηχανισµό ταχείας αντίδρασης 

για την καταπολέµηση της απάτης στον τοµέα του ΦΠΑ 

 

Πρόταση οδηγίας (COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) Η ενίσχυση της καταπολέµησης της 
φορολογικής απάτης και της 
φοροδιαφυγής αποτελεί κοµβικό στοιχείο 
για την αποκατάσταση και διατήρηση 
της σταθερότητας και του σθένους των 
δηµοσίων οικονοµικών σε ολόκληρη την 
Ένωση. 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η φορολογική απάτη στον τοµέα του 

φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) οδηγεί 
σε σηµαντικές απώλειες του 
προϋπολογισµού και επηρεάζει τις 
συνθήκες ανταγωνισµού και, συνεπώς, τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ειδικές 

(1) Η φορολογική απάτη στον τοµέα του 

φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) έχει 
ως αποτέλεσµα σηµαντικές 
δηµοσιονοµικές απώλειες και επηρεάζει 
αρνητικά τις συνθήκες ανταγωνισµού και, 
συνεπώς, τη δίκαιη και αποδοτική 
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µορφές αιφνίδιας και µαζικής 

φοροδιαφυγής έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα 

ειδικά µέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών 

µέσων που διευκολύνουν το ταχύ 

παράνοµο εµπόριο σε µεγάλη κλίµακα. 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι 
απώλειες αυτές θα πρέπει να 
περιορίζονται, ιδίως σε περιόδους 
δηµοσιονοµικής λιτότητας. Ειδικές 
µορφές αιφνίδιας και µαζικής 

φοροδιαφυγής έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα 

ειδικά µέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών 

µέσων που διευκολύνουν το ταχύ 

παράνοµο εµπόριο σε µεγάλη κλίµακα και 
συχνά υπερβαίνουν τα σύνορα των 
µεµονωµένων κρατών µελών. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Σύµφωνα µε την οδηγία 2006/112/ΕΚ 

του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 

2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου 

προστιθέµενης αξίας τα κράτη µέλη 

επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση 

παρέκκλισης από την εν λόγω οδηγία, 

προκειµένου να αποτραπούν ορισµένες 

µορφές φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. 

Για την έγκριση της εν λόγω παρέκκλισης 

απαιτείται η υποβολή πρότασης από την 

Επιτροπή και η έγκρισή της από το 

Συµβούλιο. Η πρόσφατη εµπειρία έδειξε 

ότι η διαδικασία για τη χορήγηση 

παρεκκλίσεων δεν είναι πάντοτε αρκετά 

ευέλικτη ώστε να εξασφαλίζει την ταχεία 

και κατάλληλη αντίδραση στα αιτήµατα 

των κρατών µελών. 

(2) Σύµφωνα µε την οδηγία 2006/112/ΕΚ 

του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 

2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου 

προστιθέµενης αξίας τα κράτη µέλη 

επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση 

παρέκκλισης από την εν λόγω οδηγία, 

προκειµένου να αποτραπούν ορισµένες 

µορφές φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. 

Για την έγκριση της εν λόγω παρέκκλισης 

απαιτείται η υποβολή πρότασης από την 

Επιτροπή και η έγκρισή της από το 

Συµβούλιο. Η πρόσφατη εµπειρία έδειξε 

ότι η διαδικασία για τη χορήγηση 

παρεκκλίσεων δεν είναι πάντοτε αρκετά 

γρήγορη ή ευέλικτη ώστε να εξασφαλίζει 
την ταχεία και κατάλληλη αντίδραση στα 

αιτήµατα των κρατών µελών. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Ο ορισµός του παραλήπτη ως υπόχρεου 

για την καταβολή του ΦΠΑ (αντιστροφή 
της επιβάρυνσης) είναι ένα 

αποτελεσµατικό µέτρο ώστε να 

σταµατήσουν αµέσως οι πιο γνωστές 

µορφές φοροδιαφυγής σε ορισµένους 

(7) Ο ορισµός του παραλήπτη ως υπόχρεου 

για την καταβολή του ΦΠΑ («µηχανισµός 
αντιστροφής της επιβάρυνσης») είναι ένα 
αποτελεσµατικό µέτρο ώστε να 

σταµατήσουν αµέσως οι πιο γνωστές 

µορφές φοροδιαφυγής σε ορισµένους 
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τοµείς. Ωστόσο, επειδή η κατάσταση 
µπορεί να εξελιχθεί µε την πάροδο του 
χρόνου, µπορεί επίσης να είναι αναγκαίο 

να επιτραπούν άλλα µέτρα. Προς τον 

σκοπό αυτόν, το Συµβούλιο θα πρέπει, 
ενδεχοµένως, κατόπιν προτάσεως της 
Επιτροπής, να καθορίσει οποιοδήποτε 
άλλο µέτρο το οποίο εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής του µηχανισµού ταχείας 

αντίδρασης. Είναι σκόπιµο να καθοριστεί 

το είδος των µέτρων που θα µπορούσαν να 

εγκριθούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 

χρόνος που απαιτείται για την έγκριση των 

παρεκκλίσεων από την Επιτροπή. 

τοµείς («αλυσιδωτή απάτη»). Ωστόσο, 
λόγω των δεδοµένων αδυναµιών των 
συστηµάτων του ΦΠΑ και ανάλογα µε το 
πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση µε την 
πάροδο του χρόνου, µπορεί επίσης να είναι 

αναγκαίο να επιτραπούν άλλα µέτρα. Προς 

τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει, 
ενδεχοµένως, να προτείνει οποιοδήποτε 
άλλο µέτρο το οποίο εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής του µηχανισµού ταχείας 

αντίδρασης. Το εν λόγω µέτρο θα πρέπει 
να εγκριθεί οµόφωνα από το Συµβούλιο 
µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Είναι σκόπιµο να καθοριστεί, 
διεξοδικά και µε διαφάνεια, το είδος των 
µέτρων που θα µπορούσαν να εγκριθούν 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που 

απαιτείται για την έγκριση των 

παρεκκλίσεων από την Επιτροπή. 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Για τη συνεχή ανάπτυξη και 
βελτίωση του µηχανισµού ταχείας 
αντίδρασης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του, 
εξετάζοντας, µεταξύ άλλων, νέα µέτρα 
που πρέπει να προστεθούν στο πεδίο 
αναφοράς του µηχανισµού και νέους 
τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας 
µεταξύ των κρατών µελών στο γενικό 
πλαίσιο του µηχανισµού. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9β) Για να λειτουργεί ο µηχανισµός 
ταχείας αντίδρασης µε ικανοποιητικό 
τρόπο, η Επιτροπή θα πρέπει ανά πάσα 
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στιγµή να µπορεί να ενεργεί γρήγορα και 
µε ακρίβεια επί των θεµάτων αυτών. 
Συνεπώς, πρέπει να διασφαλίζεται η 
επάρκεια των ανθρωπίνων και λοιπών 
πόρων του µηχανισµού ταχείας 
αντίδρασης και να θεσπιστεί και να 
διατηρηθεί  µια ταχύτερη εσωτερική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9γ) Στον βαθµό που η εφαρµογή ενός 
ειδικού µέτρου σε ένα κράτος µέλος 
µπορεί να έχει επιπτώσεις στα συστήµατα 
ΦΠΑ των άλλων κρατών µελών, η 
Επιτροπή θα πρέπει, για λόγους 
διατήρησης της διαφάνειας, να 
ενηµερώνει όλα τα κράτη µέλη σχετικά µε 
όλα τα αιτήµατα που υποβάλλονται, 
καθώς και για όλες τις αποφάσεις που 
λαµβάνονται όσον αφορά τα αιτήµατα 
αυτά. 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9δ) Στο έργο της ενίσχυσης και 
προσαρµογής του µηχανισµού ταχείας 
αντίδρασης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
πραγµατοποιεί ευρείας κλίµακας 
διαβουλεύσεις µε επιχειρηµατικούς 
φορείς σε τοµείς που είναι ευεπίφοροι στη 
διάπραξη απάτης, καθώς και µε άλλους 
συναφείς φορείς. 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της δράσης 

που πρέπει να αναληφθεί, για την 

αντιµετώπιση φαινοµένων αιφνίδιας και 

µαζικής απάτης στον τοµέα του ΦΠΑ, τα 

οποία πολύ συχνά έχουν διεθνή διάσταση, 

δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 

κράτη µέλη, διότι δεν είναι σε θέση να 

αντιµετωπίσουν µεµονωµένα τα 

κυκλώµατα απάτης που συνδέονται µε νέες 

µορφές συναλλαγών στις οποίες 

εµπλέκονται πολλές χώρες ταυτόχρονα, 

και ο οποίος µπορεί, συνεπώς, να 

επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ, 

εξασφαλίζοντας ταχύτερη και, ως εκ 

τούτου, καταλληλότερη και 

αποτελεσµατικότερη αντίδραση σε αυτά τα 

φαινόµενα, η Ένωση µπορεί να θεσπίσει 
µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 

5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της 

αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο εν 

λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη των εν λόγω στόχων. 

(10) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της δράσης 

που πρέπει να αναληφθεί, για την 

αντιµετώπιση φαινοµένων αιφνίδιας και 

µαζικής απάτης στον τοµέα του ΦΠΑ, τα 

οποία πολύ συχνά έχουν διεθνή διάσταση, 

δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 

κράτη µέλη, διότι δεν είναι σε θέση να 

αντιµετωπίσουν µεµονωµένα τα 

κυκλώµατα απάτης που συνδέονται µε νέες 

µορφές συναλλαγών στις οποίες 

εµπλέκονται πολλές χώρες ταυτόχρονα, 

και ο οποίος µπορεί, συνεπώς, να 

επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ, 

εξασφαλίζοντας ταχύτερη και, ως εκ 

τούτου, καταλληλότερη και 

αποτελεσµατικότερη αντίδραση σε αυτά τα 

φαινόµενα, η Ένωση θα πρέπει να 
θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 

5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της 

αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο εν 

λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη των εν λόγω στόχων. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Τµήµα 1α - Άρθρο 395α - παράγραφος 1 - στοιχείο α) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τον ορισµό του παραλήπτη ως υπόχρεου 

για την καταβολή του ΦΠΑ για ορισµένες 

παραδόσεις αγαθών και παροχές 

υπηρεσιών κατά παρέκκλιση από το άρθρο 

193, µετά από αίτηση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για το 

εν λόγω µέτρο· 

α) τον ορισµό του παραλήπτη ως υπόχρεου 

για την καταβολή του ΦΠΑ για ορισµένες 

παραδόσεις αγαθών και παροχές 

υπηρεσιών κατά παρέκκλιση από το άρθρο 

193 («µηχανισµός αντιστροφής της 
επιβάρυνσης»), µετά από αίτηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου για το εν λόγω µέτρο· 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Τµήµα 1α - Άρθρο 395α - παράγραφος 1 - στοιχείο β) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) κάθε άλλο µέτρο που καθορίζεται από 
το Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµόφωνα 
µετά από πρόταση της Επιτροπής. 

β) κάθε άλλο µέτρο που προτείνεται από 
την Επιτροπή και εγκρίνεται οµόφωνα 
από το Συµβούλιο µετά από διαβούλευση 
µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1  

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Τµήµα 1α - Άρθρο 395α - παράγραφος 1 - δεύτερο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), το 
ειδικό µέτρο θα πρέπει να υπόκειται σε 

κατάλληλα µέτρα ελέγχου από τα κράτη 

µέλη όσον αφορά τους υποκείµενους στο 

φόρο που παρέχουν τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες ισχύει το εν λόγω 

µέτρο. 

Για τους σκοπούς των στοιχείων α) και β), 
κάθε ειδικό µέτρο που χρησιµοποιείται θα 
πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλα µέτρα 

ελέγχου από τα κράτη µέλη όσον αφορά 

τους υποκείµενους στο φόρο που παρέχουν 

τα αγαθά ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

ισχύει το εν λόγω µέτρο. 

Αιτιολόγηση 

Το νοµοθετικό κείµενο πρέπει να είναι ανοιχτό σε περαιτέρω ειδικά µέτρα που θα προστεθούν 

στο πεδίο εφαρµογής του µηχανισµού. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Τµήµα 1α - Άρθρο 395α - παράγραφος 1 - εδάφιο 4 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα 
παράγραφο ολοκληρώνεται εντός τριών 
µηνών. 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Τµήµα 1α - Άρθρο 395α - παράγραφος 2 - πρώτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το κράτος µέλος που επιθυµεί να 

θεσπίσει το µέτρο που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 υποβάλλει σχετική αίτηση 

στην Επιτροπή. Το κράτος µέλος παρέχει 

στην Επιτροπή τις πληροφορίες στις οποίες 

αναφέρεται ο ενδιαφερόµενος τοµέας, το 

είδος και τα χαρακτηριστικά της απάτης, ο 

αιφνίδιος και µαζικός χαρακτήρας της και 

οι συνέπειές της όσον αφορά την 

σηµαντική και ανεπανόρθωτη οικονοµική 

ζηµία. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 

κρίνει ότι δεν έχει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες, έρχεται σε επαφή µε το εν 

λόγω κράτος µέλος εντός ενός µηνός από 
την παραλαβή της αίτησης και 

προσδιορίζει ποιες πρόσθετες πληροφορίες 

απαιτούνται. 

2. Το κράτος µέλος που επιθυµεί να 

θεσπίσει το µέτρο που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 υποβάλλει σχετική αίτηση 

στην Επιτροπή. Το κράτος µέλος παρέχει 

στην Επιτροπή, στις αρµόδιες επιτροπές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο τις πληροφορίες στις 
οποίες αναφέρεται ο ενδιαφερόµενος 

τοµέας, το είδος και τα χαρακτηριστικά της 

απάτης, ο αιφνίδιος και µαζικός 

χαρακτήρας της και οι συνέπειές της όσον 

αφορά την σηµαντική και ανεπανόρθωτη 

οικονοµική ζηµία. Σε περίπτωση που η 

Επιτροπή κρίνει ότι δεν έχει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες, έρχεται σε 

επαφή µε το εν λόγω κράτος µέλος εντός 

δύο εβδοµάδων από την παραλαβή της 
αίτησης και προσδιορίζει ποιες πρόσθετες 

πληροφορίες απαιτούνται. Η Επιτροπή 
συµβουλεύεται επίσης φορείς του 
σχετικού επιχειρηµατικού τοµέα, εφόσον 
αυτό είναι σκόπιµο και εφικτό. 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1  

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Τµήµα 1α - Άρθρο 395α - παράγραφος 2 - δεύτερο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μόλις η Επιτροπή συγκεντρώσει όλες τις 

πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για 

την εκτίµηση της αίτησης, εγκρίνει, εντός 

προθεσµίας ενός µηνός, το ειδικό µέτρο ή, 

σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει το 

αιτούµενο µέτρο, ενηµερώνει σχετικά το 

ενδιαφερόµενο κράτος µέλος. 

Μόλις η Επιτροπή συγκεντρώσει όλες τις 

πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για 

την εκτίµηση της αίτησης: 

 α) ενηµερώνει δεόντως το αιτούµενο 
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κράτος µέλος, 

 β) διαβιβάζει την αίτηση, στην 
πρωτότυπη γλώσσα της, στα υπόλοιπα 
κράτη µέλη, 

 γ) εγκρίνει, εντός προθεσµίας ενός µηνός, 
το ειδικό µέτρο ή, εάν η Επιτροπή το 

απορρίψει, ενηµερώνει σχετικά το 

ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, τα άλλα 
κράτη µέλη, τις αρµόδιες επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, παρέχοντας 
λεπτοµερή αιτιολόγηση. 

Αιτιολόγηση 

Η αύξηση της διαφάνειας καθ' όλη τη διαδικασία διευκολύνει τα κράτη µέλη να έχουν συνολική 

εικόνα των µορφών απάτης, να υπάρχει διασυνοριακός συντονισµός και να λαµβάνονται 

γρήγορες και σωστές αποφάσεις στο πλαίσιο της SCAC. 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1  

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Τµήµα 1α - Άρθρο 395γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 395γ 

 Κάθε τρία χρόνια και για πρώτη φορά 
µέχρι την 1η Ιουλίου 2014, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την 
εφαρµογή του µηχανισµού ταχείας 
αντίδρασης που δηµιουργείται στο 
πλαίσιο του τµήµατος αυτού. Η έκθεση, 
µεταξύ άλλων, εξετάζει περαιτέρω ειδικά 
µέτρα που πρέπει να προστεθούν στο 
πεδίο αναφοράς του µηχανισµού και 
νέους τρόπους ενίσχυσης της 
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών 
στο γενικό πλαίσιο του µηχανισµού. 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 α (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1α 

 Το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 
2014, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά µε τη δυνατότητα ταχύτερης 
εφαρµογής της συνήθους διαδικασίας 
παρέκκλισης που ορίζεται στο άρθρο 395 
της οδηγίας 2006/112/EΚ. Σκοπός της 
έκθεσης είναι ο εντοπισµός των αλλαγών 
στις υφιστάµενες δοµές και ρουτίνες που 
θα διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή 
ολοκληρώνει πάντοτε τη διαδικασία 
εντός πέντε µηνών από την παραλαβή της 
αίτησης από κράτος µέλος. Η έκθεση 
αυτή συνοδεύεται, αν είναι σκόπιµο, από 
νοµοθετική πρόταση. 

Αιτιολόγηση 

Η µέχρι σήµερα εµπειρία δείχνει ότι η Επιτροπή πολύ συχνά είναι εξαιρετικά αργή στην 

ολοκλήρωση της συνήθους διαδικασίας παρέκκλισης. Φαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. 

Πέρα από την εφαρµογή του µηχανισµού ταχείας αντίδρασης, πρέπει ως εκ τούτου να καταβληθεί 

προσπάθεια για να καταστεί η συνήθης διαδικασία πιο αποτελεσµατική. 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην 

Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών 

διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 

θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από 

την παρούσα οδηγία. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην 
Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών 

διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 

θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από 

την παρούσα οδηγία. 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 

εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 

εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης. Ένωσης. Η παρούσα οδηγία 
κωδικοποιείται µε την οδηγία 
2006/112/ΕK έως …*. 

 ____________________ 

 * ΕΕ: να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία: 
τρεις µήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.  

 

 


