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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

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες 
σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές
(05142/1/2020  – C9-0103/2020 – 2018/0140 (COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05142/1/2020 - C9-
0103/2020),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
17ης Οκτωβρίου 20181,

– αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση2 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0279),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της 
προτεινόμενης νομικής βάσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 67 και το άρθρο 40 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού (A9-0119/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 
ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε 

1 ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 265.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 12.3.2019, P8_TA(2019)0139.
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συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η ανάγκη για ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές

Η συντριπτική πλειονότητα των εμπορευματικών μεταφορών στην ΕΕ εξακολουθεί να απαιτεί 
τη χρήση εγγράφων σε χαρτί. Μάλιστα, περίπου το 99 % των διασυνοριακών μεταφορών στην 
ΕΕ εξακολουθούν να περιλαμβάνουν έγχαρτα έγγραφα σε κάποιο από τα στάδια της 
μεταφοράς. Το γεγονός αυτό προκαλεί αναποτελεσματικότητα στους παράγοντες της αγοράς 
στις αλυσίδες μεταφορών και εφοδιαστικής, καθώς και περιττή περιβαλλοντική επιβάρυνση. 
Δεδομένου ότι οι συνολικές κινήσεις εμπορευματικών μεταφορών αναμένεται ότι θα αυξηθούν 
κατά περισσότερο από 50 % έως το 2050, πρόκειται για κάτι που θα αποτελέσει ακόμη 
σοβαρότερο πρόβλημα τα επόμενα έτη. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα στο 
παρελθόν μεγαλύτερη ώθηση προς την κατεύθυνση των μεταφορών χωρίς χαρτί και απηύθυνε 
έκκληση για μια πιο απλουστευμένη, χωρίς χαρτί, απρόσκοπτη, διαφανή, ασφαλή και 
αξιόπιστη ροή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων, πελατών και αρχών στον τομέα αυτό.

2. Η πρόταση της Επιτροπής 

Η Επιτροπή προσδιόρισε δύο βασικές αιτίες για τη βραδεία υιοθέτηση των ηλεκτρονικών 
εγγράφων μεταφοράς: έλλειψη αναγνώρισης της νομικής ισοδυναμίας των ηλεκτρονικών 
εγγράφων από τις αρμόδιες αρχές και κατακερματισμένο περιβάλλον ΤΠ χωρίς καλά 
εδραιωμένα και διαλειτουργικά συστήματα με γενικά εφαρμοστέους και δεσμευτικούς κανόνες 
σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς.

Η πρόταση της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2018, απαίτησε από τις αρμόδιες αρχές να δέχονται 
κανονιστικές πληροφορίες (για ορισμένες νομικές πράξεις) σε ηλεκτρονική μορφή και θέσπισε 
πλαίσιο πιστοποιημένων πλατφορμών και παρόχων υπηρεσιών (από οργανισμούς αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης).

3. Διοργανικές διαπραγματεύσεις

Μετά την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2019, 
πραγματοποιήθηκαν διοργανικές διαπραγματεύσεις (με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σε 
πρώιμη δεύτερη ανάγνωση) από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2019, υπό τη 
φινλανδική προεδρία του Συμβουλίου. Έπειτα από τρεις γύρους τριμερών διαλόγων, η ομάδα 
διαπραγμάτευσης του Κοινοβουλίου κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με την προεδρία του 
Συμβουλίου στις 26 Νοεμβρίου 2019.

Το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού (TRAN) και επιβεβαιώθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2020. Με βάση την έγκριση της εν 
λόγω επιτροπής, η πρόεδρός της υπέδειξε, στην επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο της 
Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER Ι), ότι επρόκειτο να συστήσει στην ολομέλεια 
να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου χωρίς τροποποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή 
συνάδει προς την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. 
Μετά τη νομογλωσσική επαλήθευση, το Συμβούλιο στις 7 Απριλίου 2020 (με γραπτή 
διαδικασία) ενέκρινε επίσημα τη θέση του σύμφωνα με την προσωρινή συμφωνία.

4. Κύρια στοιχεία της συμφωνίας
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Η συνολική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στόχευε στην 
περαιτέρω ενίσχυση του προτεινόμενου συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, συμφωνήθηκαν τα 
εξής:

 να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για τους οικονομικούς φορείς και τις αρμόδιες αρχές, μεταξύ 
άλλων, με θεμελίωση του συστήματος πιστοποίησης σε υφιστάμενα διεθνή πρότυπα, 
μοντέλα και συμφωνίες και να εξασφαλιστεί ότι η πιστοποίηση πραγματοποιείται κατά 
τρόπο ανεξάρτητο·

 να εξασφαλιστεί και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των φορέων εκμετάλλευσης και των 
αρμόδιων αρχών στην ασφάλεια και την προστασία που παρέχει το σύστημα, με την 
ενίσχυση της διαδικασίας για τον καθορισμό των ακριβών προτύπων, προδιαγραφών και 
κανόνων πρόσβασης, με τη δέουσα συμμετοχή των συννομοθετών και όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών·

 να ενθαρρυνθεί η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των φορέων 
εκμετάλλευσης, για το σύνολο της επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
επακόλουθων αιτημάτων, όπου αυτό είναι δυνατόν· 

 να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής: να γίνει ακριβής προσδιορισμός του είδους των 
κανονιστικών πληροφοριών για τις εμπορευματικές μεταφορές οι οποίες, εφόσον 
αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα μέσω 
πιστοποιημένης πλατφόρμας, οφείλουν να γίνονται αποδεκτές από τις αρμόδιες αρχές. 
Μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, η Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει κατά 
πόσον το πεδίο εφαρμογής θα μπορούσε να διευρυνθεί περαιτέρω ώστε να συμπεριλάβει 
άλλες σχετικές ρυθμιστικές πληροφορίες στον τομέα των μεταφορών, για παράδειγμα 
εκείνες που αφορούν το όχημα ή τον οδηγό·

 προς μια πλήρη ψηφιοποίηση: παρόλο που οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο του εν λόγω 
συστήματος, υποχρεούνται να δέχονται τις κανονιστικές πληροφορίες εμπορευματικών 
μεταφορών, όταν οι πληροφορίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά, οι οικονομικοί φορείς 
εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι να αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν να «περάσουν 
στην ψηφιακή λειτουργία», ή όχι. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η χρήση ηλεκτρονικών μέσων 
θα πρέπει να γίνει ο κυρίαρχος τρόπος ανταλλαγής κανονιστικών πληροφοριών μεταξύ των 
οικονομικών φορέων και των αρμόδιων αρχών. Επομένως, η Επιτροπή πρέπει να 
αξιολογήσει πιθανές πρωτοβουλίες προκειμένου να καταστίσει στο μέλλον υποχρεωτική 
για οικονομικούς φορείς τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για τη διάθεση κανονιστικών 
πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές·

 να γίνει η χρήση του εν λόγω συστήματος όσο το δυνατόν πιο ελκυστική για τους 
οικονομικούς φορείς, μεταξύ άλλων, μέσω της ενθάρρυνσης των υφιστάμενων 
συστημάτων ΤΠ να πιστοποιούνται ως πλατφόρμες και να εξασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα·

 χρονικό πλαίσιο: ενώ η υλοποίηση ενός συστήματος πιστοποίησης πρέπει να γίνει με 
προσοχή, οι διάφορες προθεσμίες ορίστηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε το σύστημα να είναι 
έτοιμο και να λειτουργεί το συντομότερο δυνατό, ώστε να καταστεί σύντομα δυνατή η 
υιοθέτησή του από την αγορά.

5. Σύσταση
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Δεδομένου ότι η θέση του Συμβουλίου συνάδει με την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη 
στη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων, ο εισηγητής συνιστά την έγκρισή της 
χωρίς τροποποιήσεις.
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ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Κυρία Karima Delli
Πρόεδρο
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της νομικής βάσης της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με 
τις εμπορευματικές μεταφορές (COM(2018)0279 – C8-0191/2019 – 
2018/0140(COD))

Κυρία Πρόεδρε,

Με επιστολή της 13ης Νοεμβρίου 20191, η επιτροπή σας ζήτησε από την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων να εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2 του Κανονισμού, την 
καταλληλότητα της νομικής βάσης της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού 
για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές2.

Η επιτροπή εξέτασε το ζήτημα που μνημονεύεται ανωτέρω κατά τη συνεδρίασή της στις 9 
Ιανουαρίου 2020.

I - Ιστορικό

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στα άρθρα 91, 100 παράγραφος 2 (μεταφορές) και 192 
παράγραφος 1 (περιβάλλον) της ΣΛΕΕ. Στο πλαίσιο της γενικής του προσέγγισης, το 
Συμβούλιο τροποποίησε τη νομική βάση, διαγράφοντας την παραπομπή στο άρθρο 192 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 

ΙΙ. Τα συναφή άρθρα της Συνθήκης

Τα σχετικά άρθρα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως εξής:

Άρθρο 91
(πρώην άρθρο 71 της ΣΕΚ)
1. Για την εφαρμογή του άρθρου 90 και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία των μεταφορών, το 

1 D 315856/ Γνωμοδότηση της επιτροπής JURI επί της νομικής βάσης της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις 
εμπορευματικές μεταφορές (2018/0140(COD)).
2 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες 
σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές [2018/0140 (COD)], COM/2018/279 final. 



RR\1207796EL.docx 11/17 PE650.434v02-00

EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζουν:

α) κοινούς κανόνες εφαρμοστέους στις διεθνείς μεταφορές που εκτελούνται από ή προς την 
επικράτεια κράτους μέλους ή που διέρχονται από την επικράτεια ενός ή περισσοτέρων κρατών 
μελών,

β) τους όρους υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές μεταφορές κράτους μέλους 
μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σ’ αυτό,

γ) μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών,

δ) κάθε άλλη χρήσιμη διάταξη.

2. Κατά την έκδοση των μέτρων της παραγράφου 1, λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις κατά 
τις οποίες η εφαρμογή τους θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το βιοτικό επίπεδο και 
την απασχόληση σε ορισμένες περιοχές, καθώς και για την εκμετάλλευση των εξοπλισμών 
μεταφορών.

Άρθρο 100
(πρώην άρθρο 80 της ΣΕΚ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται στις σιδηροδρομικές, οδικές και εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν κατάλληλες διατάξεις για τις θαλάσσιες και 
αεροπορικές μεταφορές. Αποφασίζουν μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Άρθρο 191
(πρώην άρθρο 174 της ΣΕΚ)
1. Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος συμβάλλει στην επιδίωξη των 
ακόλουθων στόχων:

- τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος,

- προστασία της υγείας του ανθρώπου,

- τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων,

- την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή 
παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, και ιδίως για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής.

(...) 

Άρθρο 192
(πρώην άρθρο 175 της ΣΕΚ)
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζουν, σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
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και την Επιτροπή των Περιφερειών, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει η Ένωση για την 
υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 191.

(...)

ΙΙΙ – Η νομολογία του ΔΕΕ όσον αφορά την επιλογή της νομικής βάσης

Το Δικαστήριο παραδοσιακά θεωρεί ότι το ζήτημα της κατάλληλης νομικής βάσης έχει 
σπουδαιότητα συνταγματικού χαρακτήρα, ότι διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την αρχή της 
δοτής αρμοδιότητας (άρθρο 5 της ΣΕΕ) και καθορίζει τη φύση και την έκταση των 
αρμοδιοτήτων της Ένωσης3.

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η επιλογή της νομικής βάσης για μια πράξη της 
Ένωσης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, όπως 
είναι, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης4.

Επομένως, η επιλογή εσφαλμένης νομικής βάσης μπορεί να δικαιολογήσει την ακύρωση της 
επίμαχης πράξης. Στο πλαίσιο αυτό, η βούληση ενός οργάνου να συμμετάσχει κατά τρόπο πιο 
ενεργό στην έκδοση μιας συγκεκριμένης πράξης, οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδόθηκε μια 
πράξη καθώς και το έργο που έχει επιτελεστεί σε συνάρτηση με άλλες πτυχές στο πλαίσιο 
των μέτρων που καλύπτονται από μια συγκεκριμένη πράξη είναι άνευ σημασίας για τον 
προσδιορισμό της ορθής νομικής βάσης5. 

Εάν από την εξέταση μιας πράξης προκύπτει ότι αυτή επιδιώκει διττή στόχευση ή ότι 
απαρτίζεται από δύο συνιστώσες, από τις οποίες η μία μπορεί να χαρακτηριστεί ως κύρια ή 
δεσπόζουσα, ενώ η άλλη είναι απλώς παρεμπίπτουσα, η πράξη πρέπει να βασίζεται σε μία και 
μόνο νομική βάση, και συγκεκριμένα σε αυτή που υπαγορεύεται από την κύρια ή 
δεσπόζουσα στόχευση ή συνιστώσα6. 

Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου μια πράξη εξυπηρετεί συγχρόνως πολλές στοχεύσεις ή έχει 
πολλές συνιστώσες, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους χωρίς η μία να είναι 
δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με την άλλη/τις άλλες, η πράξη αυτή πρέπει να 
στηρίζεται στις διάφορες αντίστοιχες νομικές βάσεις7, εφόσον οι διαδικασίες που 
προβλέπονται για αυτές τις νομικές βάσεις δεν αντιβαίνουν στο δικαίωμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και δεν το υπονομεύουν8.

IV – Στόχος και περιεχόμενο του προτεινόμενου μέτρου

Η πρόταση αφορά κανονισμό για την εναρμόνιση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για την 

3 Γνωμοδότηση 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, σκέψη 5.
4 Βλέπε Υπόθεση C-411/06, Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, 8 Σεπτεμβρίου 2009, 
ECLI:EU:C:2009:518, σκέψη 45.
5 Απόφαση στην υπόθεση Επιτροπή κατά Συμβουλίου, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, σκέψη 44.
6 Απόφαση στην υπόθεση C-137/12, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, EU:C:2013:675, σκέψη 53· απόφαση στην 
υπόθεση C-411/06, EU:C:2009:518, σκέψη 46 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία· Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, 
υπόθεση C 490/10, EU:C:2012:525, σκέψη 45· Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, υπόθεση C 155/07, 
EU:C:2008:605, σκέψη 34.
7 Υπόθεση C-211/01, Επιτροπή κατά Συμβουλίου , ECLI:EU:C:2003:452, σκέψη 40· Υπόθεση C-178/03, Επιτροπή 
κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ECLI:EU:C:2006:4, σκέψεις 43-56. 
8 Υπόθεση C-300/89 Επιτροπή κατά Συμβουλίου («διοξείδιο του τιτανίου»), EU:C:1991:244, σκέψεις 17-25· 
Υπόθεση C-268/94, Πορτογαλία κατά Συμβουλίου, ECLI:EU:C:1996:461.
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ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών (eFTI).

Από την αιτιολογική έκθεση προκύπτει ότι στόχος της πρότασης είναι να ενισχυθεί η 
ευρύτερη χρήση των ηλεκτρονικών εγγράφων για τις εμπορευματικές μεταφορές, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ενιαία αγορά με την άρση ορισμένων εμποδίων στην 
ψηφιοποίηση στον εν λόγω τομέα. Οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στην πρόταση είναι 
το κατακερματισμένο νομικό πλαίσιο που καθορίζει αντιφατικές υποχρεώσεις για τις αρχές 
όταν αποδέχονται ηλεκτρονικά έγγραφα, καθώς και το κατακερματισμένο περιβάλλον ΤΠ, 
που χαρακτηρίζεται από πληθώρα μη διαλειτουργικών συστημάτων9.

Ως εκ τούτου, οι διατάξεις αποσκοπούν στην επίτευξη, στην ουσία, δύο βασικών στόχων 
πολιτικής: α) να θεσπιστεί ενιαίο δεσμευτικό νομικό πλαίσιο για την αποδοχή ηλεκτρονικών 
πληροφοριών ή εγγράφων από τις αρμόδιες εθνικές δημόσιες αρχές· και β) να διασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα των διαφόρων συστημάτων ΤΠ που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος 
σε σχέση με την εφαρμογή της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης10. 

Οι ίδιες παρατηρήσεις επεξηγούνται περαιτέρω στις αιτιολογικές σκέψεις 1 έως 4 της 
πρότασης, καθώς και στο άρθρο 1. Σύμφωνα με το τελευταίο, ο κανονισμός «θεσπίζει νομικό 
πλαίσιο για την ηλεκτρονική κοινοποίηση κανονιστικών πληροφοριών σχετικά με τη 
μεταφορά εμπορευμάτων στην επικράτεια της Ένωσης [...]». Καθορίζει τους όρους υπό τους 
οποίους «οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να αποδέχονται κανονιστικές 
πληροφορίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς» και, κατά περίπτωση, «τους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με την 
ηλεκτρονική υποβολή κανονιστικών πληροφοριών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς». 

Όσον αφορά το περιεχόμενο, το κεφάλαιο I ορίζει ειδικότερα το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής 
μέσω καταλόγου προεπιλογής (με παραπομπή σε παράρτημα) των ήδη υφιστάμενων πράξεων 
της Ένωσης που προβλέπουν απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών για τους σκοπούς της 
πρότασης. Το κεφάλαιο II της πρότασης, με τίτλο «Κανονιστικές πληροφορίες που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά», ορίζει την υποχρέωση των δημόσιων αρχών να δέχονται τα 
έγγραφα μεταφοράς σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και τις τεχνικές απαιτήσεις για την 
επεξεργασία ηλεκτρονικών πληροφοριών. Το κεφάλαιο III με τίτλο «Πλατφόρμες και 
υπηρεσίες eFTI» προβλέπει λεπτομερείς κανόνες για τις λειτουργικές δυνατότητες και τις 
απαιτήσεις πιστοποίησης των πλατφορμών eFTI που επιτρέπουν την επεξεργασία 
ηλεκτρονικών πληροφοριών. Τα κεφάλαια IV και V αφορούν αντιστοίχως τις 
κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις, καθώς και τις τελικές διατάξεις.

V – Ανάλυση και καθορισμός των κατάλληλης νομικής βάσης

Στην αιτιολογική έκθεση, η Επιτροπή αιτιολογεί την επιλογή των νομικών βάσεων ως εξής: 

«Νομική βάση αποτελούν το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Στο άρθρο 91 και, αντιστοίχως, στο άρθρο 100 παράγραφος 2, τα οποία πρέπει να ερμηνευθούν 
υπό το πρίσμα του άρθρου 90 βάσει του οποίου τα κράτη μέλη απαιτείται να επιδιώκουν κοινή 

9 Αιτιολογική έκθεση, σελίδα 2.
10 Αιτιολογική έκθεση, σελίδα 6.
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πολιτική μεταφορών, προβλέπεται η απαίτηση θέσπισης κοινών κανόνων εφαρμοστέων στις 
διεθνείς μεταφορές που εκτελούνται από ή προς την επικράτεια κράτους μέλους ή που 
διέρχονται από την επικράτεια ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και, αντίστοιχα, 
κατάλληλων διατάξεων για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Στο άρθρο 192 παράγραφος 1, το οποίο πρέπει να ερμηνευθεί υπό το πρίσμα του άρθρου 191, 
προβλέπεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν τις δράσεις που 
πρέπει να αναλάβει η Ένωση για την υλοποίηση του στόχου προστασίας, μεταξύ άλλων, του 
περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου».

α) Η καταλληλότητα των άρθρων 91 και 100 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ

Τα άρθρα 91 και 100 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ προβλέπουν αντιστοίχως νομικές βάσεις στον 
τομέα της πολιτικής μεταφορών για τις σιδηροδρομικές, οδικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές, αφενός, και για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, αφετέρου. 

Είναι προφανές από τον σκοπό και το περιεχόμενο της πρότασης ότι τα άρθρα 91 και 100 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να θεωρηθούν ως σχετικές νομικές βάσεις για την 
πρόταση, η οποία αφορά την ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στον τομέα 
των μεταφορών. 

Πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί ότι η ταυτόχρονη παραπομπή στα άρθρα 91 και 100 
παράγραφος 2 είναι αιτιολογημένη, καθώς η πρόταση της Επιτροπής ακολουθεί μια 
πολυτροπική προσέγγιση. 

β) Δεν είναι απαραίτητη η προσθήκη του άρθρου 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ως νομικής 
βάσης

Αν και το προαναφερθέν τμήμα της αιτιολογικής έκθεσης αποσκοπεί στην αιτιολόγησης της 
παραπομπής στο άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης, δεν αναφέρει ρητά 
τους λόγους για τους οποίους θα ήταν πράγματι αναγκαία η προσθήκη αυτής της νομικής 
βάσης. 

Είναι γεγονός ότι διάφορες αναφορές στην αιτιολογική έκθεση περιλαμβάνουν ενδείξεις, 
σύμφωνα με τις οποίες η αντικατάσταση των έντυπων εγγράφων με ηλεκτρονικά έγγραφα 
φαίνεται να είναι επωφελής για το περιβάλλον11. 

Ωστόσο, παρά τις πιθανές θετικές επιπτώσεις της πρότασης για το περιβάλλον, είναι 
προφανές ότι ο κύριος στόχος της πρότασης δεν αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. 
Επομένως, η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να συνιστά απλώς παρεπόμενο 
αποτέλεσμα της νομοθετικής πράξης. Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητη η προσθήκη του 
άρθρου 192 παράγραφος 1 ως νομικής βάσης.

Εναλλακτικά, μπορεί να θεωρηθεί ότι το πεδίο εφαρμογής της πρότασης καλύπτει τις 
απαιτήσεις πληροφόρησης που ορίζονται σε διάφορες υφιστάμενες πράξεις της Ένωσης (βλ. 
άρθρο 1 παράγραφος 2 της πρότασης). Οι πράξεις αυτές βασίζονται στη νομική βάση για τις 
μεταφορές, εκτός από τις νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης για τις μεταφορές αποβλήτων, οι 

11 Βλέπε π.χ. αιτιολογική έκθεση, σ. 11: «επειδή δεν θα χρειάζεται να τυπώνονται πλέον κατά μέσο όρο 1-5 
αντίγραφα κάθε εγγράφου ανά αποστολή, θα εξοικονομηθούν περίπου 2-8 δισεκατομμύρια φύλλα χαρτιού, ποσό που 
ισοδυναμεί με 180-900 χιλιάδες δένδρα ετησίως».
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οποίες βασίζονται στο [νυν] άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ12. Μολονότι τούτο είναι 
προφανώς αληθές, η ίδια η πρόταση περιέχει στοιχεία που καταδεικνύουν ότι το γεγονός αυτό 
δεν έχει βαρύτητα για την επιλογή της νομικής βάσης. Πράγματι, σύμφωνα με τις 
αιτιολογικές σκέψεις 5 και 6: «(5) Επομένως, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να 
υποχρεούνται να δέχονται πληροφορίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όταν οι οικονομικοί 
φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν πληροφορίες ως απόδειξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται σε πράξεις της Ένωσης οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τον τίτλο VI του 
τρίτου μέρους της Συνθήκης ή, λόγω όμοιων καταστάσεων, σύμφωνα με την ενωσιακή 
νομοθεσία για τις μεταφορές αποβλήτων [...]. (6) Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός έχει 
σκοπό μόνο να διευκολύνει την παροχή πληροφοριών και συγκεκριμένα με ηλεκτρονικά μέσα, 
δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης ή του εθνικού δικαίου που 
καθορίζουν το περιεχόμενο των κανονιστικών πληροφοριών και, ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 
επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών [...]». Ως εκ τούτου, η πρόταση 
δεν τροποποιεί πράξη που εδράζεται στη νομική βάση για το περιβάλλον, αλλά 
επικεντρώνεται στη μεταφορά αποβλήτων. Επομένως, τα τυχόν περιβαλλοντικά στοιχεία 
είναι βέβαιο πως έχουν βοηθητικό χαρακτήρα σε σχέση με την κύρια συνιστώσα της 
πρότασης, δηλαδή τις μεταφορές13. 

Υπό το πρίσμα της ανωτέρω ανάλυσης, φαίνεται ότι τα άρθρα 91 και 100 παράγραφος 2 της 
ΣΛΕΕ αποτελούν τις κατάλληλες νομικές βάσεις της πρότασης. Δεν είναι απαραίτητη η 
προσθήκη του άρθρου 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι ορθό να διαγραφεί 
η παραπομπή στο τελευταίο αυτό άρθρο στα σημεία αναφοράς.

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν μετά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις επί του φακέλου 
δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τα ανωτέρω συμπεράσματα.

VI – Συμπέρασμα και σύσταση

Κατά τη συνεδρίασή της στις 9 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 
συνεπώς, με 21 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 1 αποχή14, να συστήσει στην Επιτροπή 
Μεταφορών και Τουρισμού να διατηρήσει τα άρθρα 91 και 100 παράγραφος 2 ως τη μόνη 
νομική βάση του προτεινόμενου κανονισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

Lucy Nethsingha

12 Κανονισμός 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις 
μεταφορές αποβλήτων (ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1-98). 
13 Σημ.: Σύμφωνα με τη νομολογία, ακόμη και η τυπική τροποποίηση μιας πράξης που εδράζεται σε 
συγκεκριμένη νομική βάση δεν συνεπάγεται ότι ο νομοθέτης πρέπει να βασίσει την τροποποιητική πράξη στη 
νομική βάση της τροποποιημένης πράξης.
14 Οι ακόλουθοι βουλευτές ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία: Lucy Nethsingha (Πρόεδρος), Marion 
Walsmann (Αντιπρόεδρος), Ibán García Del Blanco (Αντιπρόεδρος), Raffaele Stancanelli (Αντιπρόεδρος), 
Franco Roberti (συντάκτης γνωμοδότησης), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, 
Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, 
Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (εκ μέρους του József 
Szájer σύμφωνα με το άρθρο 209 παράγραφος 7), Bettina Vollath και Axel Voss.
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