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Τροπολογία 3
Άρθρο 80 Κωδικοποίηση

1. Όταν υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
πρόταση της Επιτροπής για επίσημη
κωδικοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, 
διαβιβάζεται στην αρμόδια για νομικά 
θέματα επιτροπή. Εφόσον διαπιστώνεται 
ότι η πρόταση δεν επιφέρει τροποποίηση 
επί της ουσίας της ισχύουσας κοινοτικής 
νομοθεσίας, ακολουθείται η διαδικασία του 
άρθρου 43.

1. Όταν υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
πρόταση της Επιτροπής για επίσημη 
κωδικοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, 
διαβιβάζεται στην αρμόδια για νομικά 
θέματα επιτροπή. Αυτή την εξετάζει 
προκειμένου να επαληθεύσει ότι 
περιορίζεται σε μια σαφή και απλή 
κωδικοποίηση χωρίς τροποποίηση της 
ουσίας. Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται 
υπό το φως της γνωμοδότησης που δίδεται 
από τη συμβουλευτική ομάδα που 
αποτελείται από τις νομικές υπηρεσίες του 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής1.
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1 Διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994, 
μέθοδος ταχεία εργασίας για την επίσημη 
κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων, σημείο 4, ΕΕ 
C 102 της 4.4.1996, σελ.2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη παρατηρήσεις που έγιναν κατά την πρώτη εξέταση του 
κειμένου στην επιτροπή και σκοπεύει κατά συνέπεια να τροποποιήσει πολύ ελαφρά και να 
ελαφρύνει το κείμενο της παραγράφου.

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 4
Άρθρο 80 Κωδικοποίηση

2. Στην εξέταση και επεξεργασία της 
πρότασης περί κωδικοποίησης μπορεί να 
συμμετέχει ο πρόεδρος της αρμόδιας επί 
της ουσίας επιτροπής ή ο εισηγητής που θα 
ορίσει αυτή. Ενδεχομένως, η αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή μπορεί προηγουμένως 
να εκφέρει τη γνώμη της.

2. Η επιτροπή που ήταν αρμόδια επί της 
ουσίας για τις πράξεις που αποτελούν 
αντικείμενο της κωδικοποίησης μπορεί, 
κατόπιν αιτήσεώς της ή κατόπιν αιτήσεως 
της επιτροπής που είναι αρμόδια για 
νομικά θέματα να επιληφθεί για 
γνωμοδότηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποβλέπει στην αναδιατύπωση της παραγράφου προκειμένου να επιτρέψει 
όπως η επιτροπή που ήταν αρμόδια επί της ουσίας για τις πράξεις που αποτελούν αντικείμενο 
της κωδικοποίησης να μπορεί να επιληφθεί για γνωμοδότηση συγχρόνως κατόπιν αιτήσεως της 
αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής και κατόπιν ιδίας αιτήσεώς της.

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 5
Άρθρο 80 Κωδικοποίηση

3. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο 
άρθρο 43, παράγραφος 3, η απλοποιημένη 
διαδικασία χωρίς έκθεση επί της πρότασης 
επίσημης κωδικοποίησης δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί εάν αντιτεθεί η πλειοψηφία 
των μελών της αρμόδιας για νομικά 
θέματα επιτροπής ή της αρμόδιας επί της 
ουσίας επιτροπής.

3. Εάν η επιτροπή που είναι αρμόδια για τα 
νομικά θέματα κρίνει ότι η πρόταση δεν 
επιφέρει καμία τροποποίηση επί της 
ουσίας, την υποβάλει στο Κοινοβούλιο
προς έγκριση, ενώ οι τροπολογίες στο 
κείμενο της πρότασης είναι απαράδεκτες.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη παρατηρήσεις που έγιναν κατά την πρώτη εξέταση του 
κειμένου στην επιτροπή και αποβλέπει κατά συνέπεια να ελαφρύνει ολίγο το κείμενο της 
παραγράφου.

Τροπολογία: Richard Corbett

Τροπολογία 6
Άρθρο 80, παράγραφος 2

2. Στην εξέταση και επεξεργασία της 
πρότασης περί κωδικοποίησης μπορεί να 
συμμετέχει ο πρόεδρος της αρμόδιας επί 
της ουσίας επιτροπής ή ο εισηγητής που θα 
ορίσει αυτή. Ενδεχομένως, η αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή μπορεί προηγουμένως 
να εκφέρει τη γνώμη της.

2. Η επιτροπή που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας για την αρχική νομοθεσία μπορεί να 
γνωμοδοτήσει ως προς τη σκοπιμότητα 
της κωδικοποίησης.

Or. en

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 7
Άρθρο 80

1. Όταν υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
πρόταση της Επιτροπής για επίσημη
κωδικοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, 
διαβιβάζεται στην αρμόδια για νομικά 
θέματα επιτροπή. Εφόσον διαπιστώνεται 
ότι η πρόταση δεν επιφέρει τροποποίηση επί 
της ουσίας της ισχύουσας κοινοτικής 
νομοθεσίας, ακολουθείται η διαδικασία του 
άρθρου 43.

1. Όταν υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
πρόταση της Επιτροπής με αναφορά στη 
διοργανική συμφωνία για τη κωδικοποίηση 
της κοινοτικής νομοθεσίας1, διαβιβάζεται 
στην αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή. 
Η επιτροπή εξετάζει λαμβάνοντας υπόψη 
την εφαρμοζόμενη διοργανική συμφωνία, 
εάν η πρόταση δεν επιφέρει τροποποίηση 
επί της ουσίας της ισχύουσας κοινοτικής 
νομοθεσίας.

2. Στην εξέταση και επεξεργασία της 
πρότασης περί κωδικοποίησης μπορεί να 
συμμετέχει ο πρόεδρος της αρμόδιας επί 
της ουσίας επιτροπής ή ο εισηγητής που θα 
ορίσει αυτή. Ενδεχομένως, η αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή μπορεί προηγουμένως 
να εκφέρει τη γνώμη της.

2. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την 
επιτροπή που είναι αρμόδια για το 
περιεχόμενο της πρότασης γνωμοδότηση 
όσον αφορά τη σκοπιμότητα της 
κωδικοποίησης.
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3. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο 
άρθρο 43, παράγραφος 3, η απλοποιημένη 
διαδικασία χωρίς έκθεση επί της πρότασης 
επίσημης κωδικοποίησης δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί εάν αντιτεθεί η πλειοψηφία 
των μελών της αρμόδιας για νομικά 
θέματα επιτροπής ή της αρμόδιας επί της 
ουσίας επιτροπής.

3. Τροπολογίες στο κείμενο της πρότασης 
δεν επιτρέποντα.ιΜμπορούν κατ' εξαίρεση 
να επιτραπούν από τον πρόεδρο της 
επιτροπής, εάν δεν τροποποιούν την 
πρόταση ως προς το περιεχόμενο και 
επιφέρουν συμφωνία με το Συμβούλιο.

4. Εφόσον η επιτροπή διαπιστώσει ότι το 
ισχύον κοινοτικό δίκαιο τροποποιείται με 
την πρόταση ως προς το περιεχόμενο, η 
πρόταση θεωρείται ως απορριφθείσα.
5. Η έκθεση της επιτροπής εξετάζεται από 
το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της 
διαδικασίας χωρίς συζήτηση και 
τροπολογίες.

1 ΕΕ C 102 του 1996, σελ. 2, που περιέχεται στο 
παράρτημα ... αυτού του Κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ειδική, ταχεία και απλοποιημένη διαδικασία για την κωδικοποίηση θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στο Κοινοβούλιο, όταν η επιτροπή επικαλείται στην πρότασή της την υφισταμένη διοργανική 
συμφωνία για την κωδικοποίηση νομοθετικών πράξεων.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου του Κανονισμού για την κωδικοποίηση 
ορθολογικοποιεί το Κοινοβούλιο τις διαδικασίες του, τις φέρει σε συμφωνία με τις αντίστοιχες 
υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει έναντι της Επιτροπής και του Συμβουλίου, ενθαρρύνει 
την Επιτροπή για την υποβολή περισσοτέρων προτάσεων κωδικοποίησης και συμβάλλει κατ' 
αυτόν τον τρόπο στις προσπάθειες για μια απλοποίηση του κοινοτικού δικαίου.
Η υφισταμένη διατύπωση του άρθρου παρουσιάζει πράγματι σειρά αδυνάτων σημείων.
Στην πρώτη του παράγραφο γίνεται παραπομπή στην απλοποιημένη διαδικασία του άρθρου 43 
στο σύνολό του. Στην παράγραφο 2 του προαναφερθέντος άρθρου προβλέπεται ως "λύση 
αντικατάστασης" ότι ο πρόεδρος της επιληφθείσας επιτροπής ή ο εισηγητής "επεξεργάζεται 
σειρά τροπολογιών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τη συζήτηση στην επιτροπή". Στο άρθρο 43 
παραπέμπεται στο τέλος της παραγράφου 2 εκτός αυτού στο άρθρο 131 παράγραφος 1 εδάφιο 2, 
όπου στο πλαίσιο της "διαδικασίας στην ολομέλεια χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση" 
προβλέπεται η δυνατότητα, της έγκρισης της κατάθεσης τροπολογιών στην ολομέλεια.
Μια τέτοια δυνατότητα αντιτίθεται όμως στη βασική σκέψη της κωδικοποίησης και δεν 
συμβιβάζεται με την ισχύουσα διοργανική συμφωνία1 ιδίως των παραγράφων της 6 και 8, από 
τις οποίες μπορεί να συναχθεί ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχαν τη βούληση να 
δεσμευθούν, να μην πραγματοποιήσουν τροποποιήσεις του περιεχομένου σε μια πρόταση 
κωδικοποίησης.
Τροπολογίες θα επιτρέπονται μόνο κατ' εξαίρεση, εάν δεν τροποποιούν το περιεχόμενο της 

  
1 ΕΕ C 102 του 1996, σελ. 2.
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πρότασης και γίνονται απαραίτητες για μια συμφωνία με το Συμβούλιο. Η ανάγκη 
επανεπεξεργασίας της μορφής της προτεινόμενης νομικής πράξης χωρίς τροποποίηση του 
περιεχομένου της θα μπορούσε να προκύψει στις συζητήσεις της επιτροπής ή στις ομάδες 
εργασίας του Συμβουλίου.
Εφόσον η αρμόδια για τα νομικά θέματα επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κοινοτικό 
δίκαιο δεν τροποποιείται ως προς το περιεχόμενο από την πρόταση κωδικοποίησης, θα 
συστήσει, εάν θεωρεί την κωδικοποίηση ως λογική στο Κοινοβούλιο τη συναίνεση. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις η επιτροπή θα αναμείνει όσον αφορά τη γνωμοδότησή της, έως ότου 
διευκρινισθούν θέματα που είναι ακόμη ανοικτά. Στο βαθμό αυτό δεν είναι απαραίτητη ρητή 
ρύθμιση στον Κανονισμό. Εφόσον η επιτροπή διαπιστώσει αντιθέτως ότι η πρόταση οδηγεί σε 
τροποποιήσεις του περιεχομένου της νομικής πράξης θα πρέπει η πρόταση να θεωρηθεί ως 
απορριφθείσα, λόγω του ότι η μετάβαση από την κωδικοποίηση σε μια κανονική νομοθετική 
διαδικασία θα ήταν ασυμβίβαστη με τη συναφθείσα συμφωνία.
Δεν υφίσταται σε αυτή τη διαδικασία ανάγκη συζήτησης και κατάθεσης περαιτέρω τροπολογιών 
στην ολομέλεια.

Τροπολογία: Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 8
Άρθρο 80 α (νέο)

Άρθρο 80 α Αναδιατύπωση
1. Όταν το Κοινοβούλιο έχει επιληφθεί 
προτάσεως της Επιτροπής για την 
αναδιατύπωση της κοινοτικής νομοθεσίας, 
η πρόταση αυτή παραπέμπεται στην 
επιτροπή που είναι αρμόδια για τα νομικά 
θέματα. Αυτή την εξετάζει προκειμένου να 
επαληθεύσει ότι δεν επιφέρει καμία 
τροποποίηση επί της ουσίας εκτός από 
αυτές που ταυτοποιούνται ως τέτοιες. Η 
εξέταση αυτή πραγματοποιείται υπό το 
φως της γνωμοδότησης που δίδεται από τη 
συμβουλευτική ομάδα που αποτελείται από 
τις νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής1.
2. Εάν η επιτροπή που είναι αρμόδια για τα 
νομικά θέματα κρίνει ότι η πρόταση δεν 
επιφέρει καμία τροποποίηση επί της 
ουσίας εκτός από αυτές που 
ταυτοποιούνται εν προκειμένω ως τέτοιες, 
ενημερώνει σχετικά τον πρόεδρο και η 
πρόταση παραπέμπεται, σύμφωνα με το 
άρθρο 40, στην επιτροπή που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας για εξέταση 
σύμφωνα με την κανονική διαδικασία. 
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Στην περίπτωση αυτή, εκτός από τις 
προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα 150 
και 151, οι τροπολογίες στην πρόταση είναι 
παραδεκτές μόνον εφόσον στοχεύουν 
τμήματα αυτής που περιέχουν 
τροποποιήσεις επί της ουσίας, ενώ οι 
τροπολογίες στις διατάξεις που δεν 
τροποποιήθηκαν είναι απαράδεκτες.
3. Τέτοιες τροπολογίες μπορούν ωστόσο να 
γίνουν δεκτές κατ' εξαίρεση κατά 
περίπτωση από τον πρόεδρο της επιτροπής 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας ή, 
ενδεχομένως, από τον πρόεδρο της 
ολομέλειας, εφόσον κρίνει ότι το απαιτούν 
επιτακτικοί λόγοι εσωτερικής 
συνεκτικότητας του κειμένου ή συνάφειας 
μεταξύ των τροπολογιών του Κοινοβουλίου 
στις τροποποιήσεις επί της ουσίας που 
έγιναν από την πρόταση και των διατάξεων 
που παρέμειναν αμετάβλητες.
4. Εάν η επιτροπή που είναι αρμόδια για τα 
νομικά θέματα κρίνει ότι η πρόταση 
επιφέρει τροποποιήσεις επί της ουσίας 
εκτός από αυτές που ταυτοποιήθηκαν εν 
προκειμένω ως τέτοιες, προτείνει την 
απόρριψη της πρότασης.

1 Διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 
για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της 
τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών 
πράξεων, ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σελ. 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη παρατηρήσεις που έγιναν κατά την πρώτη εξέταση του 
κειμένου στην επιτροπή και αποβλέπει κατά συνέπεια να τροποποιήσει πολύ ελαφρά και να 
ελαφρύνει την διατύπωση της παραγράφου.

Τροπολογία: Richard Corbett

Τροπολογία 9
Άρθρο 80 α (νέο), παράγραφος 3

3. Τέτοιες τροπολογίες μπορούν, ωστόσο, 
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να γίνουν δεκτές κατά περίπτωση από τον 
πρόεδρο της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής ή, ενδεχομένως, από τον 
πρόεδρο της ολομέλειας εφόσον αυτός 
κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για 
επιτακτικούς λόγους που έχουν σχέση με 
την εσωτερική λογική του κειμένου ή τη 
συνεκτικότητα των τροπολογιών του 
Κοινοβουλίου με τις αλλαγές επί της ουσίας 
που έγιναν από την πρόταση με τις 
διατάξεις οι οποίες δεν τροποποιήθηκαν. 
Τέτοιοι λόγοι πρέπει να αναφέρονται στην 
αιτιολόγηση της τροπολογίας.

Or. en

Τροπολογία: Richard Corbett

Τροπολογία 10
Άρθρο 80 α (νέο), παράγραφος 4

4. Εάν η επιτροπή που είναι αρμόδια για 
νομικά θέματα κρίνει ότι η πρόταση 
συνεπάγεται αλλαγές επί της ουσίας εκτός 
αυτών που ταυτοποιούνται ως τέτοιες στην 
πρόταση, ενημερώνει τον πρόεδρο ο 
οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 40, 
παραπέμπει την πρόταση στην αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή για εξέταση στο 
πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας, χωρίς 
τον περιορισμό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 11
Άρθρο 80 α (νέο)

Άρθρο 80α Αναδιατύπωση
1. Εάν υποβληθεί στο Κοινοβούλιο 
πρόταση της Επιτροπής για νομική πράξη 
με αναφορά στη διοργανική συμφωνία για 
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μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της 
τεχνικής της αναδιατύπωση νομικών 
πράξεων1, παραπέμπεται η πρόταση αυτή 
στην επιτροπή που είναι αρμόδια για 
νομικά θέματα ως γνωμοδοτική επιτροπή. 
2. Η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή 
εξετάζει λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα 
διοργανική συμφωνία, ποιες διατάξεις 
νομικών πράξεων που ισχύουν έχουν 
περιληφθεί στην πρόταση χωρίς 
τροποποίηση του περιεχομένου.
3. Σε διατάξεις, οι οποίες αποδεδειγμένα 
κατά τη γνωμοδότηση της επιτροπής που 
είναι αρμόδια για νομικά θέματα έχουν 
παραμείνει χωρίς τροποποίηση στην 
πρόταση, δεν επιτρέπονται τροπολογίες.
Ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής μπορεί ωστόσο να επιτρέψει 
τροπολογίες σε τέτοιες διατάξεις κατ' 
εξαίρεση, εάν η τροποποίησή τους φαίνεται 
ως απαραίτητη, προκειμένου να 
αποφευχθούν αντιφάσεις ή ασυνέπειες στο 
κείμενο ή βρίσκονται σε στενή σχέση με 
άλλες παραδεκτές τροπολογίες.
Εάν η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για 
μια τέτοια διάταξη υποβάλει τροπολογίες, 
επιτρέπονται για τη συζήτηση στην 
ολομέλεια περαιτέρω τροπολογίες σε 
αυτήν.

1 Που εγκρίθηκε με το ψήφισμα της 3ης Ιουλίου 
2001, ΕΕ C 65 Ε της 14.3.2002, σελ. 42 και 
περιέχεται στο παράρτημα ... του Κανονισμού.
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Αιτιολόγηση

Αυτή η νέα διάταξη ακολουθεί το πρότυπο του άρθρου 80 για την κωδικοποίηση. Όταν η 
Επιτροπή επικαλείται σε μια νομοθετική πρόταση τη διοργανική συμφωνία για την πλέον 
συστηματοποιημένη αναδιατύπωση νομικών πράξεων1, θα πρέπει αντίστοιχα με την πρόταση 
της επιτροπής τυπικά καθοριζόμενο διαχωρισμό (τα τροποποιημένα τμήματα σκιάζονται και τα 
μη τροποποιημένα παραμένουν λευκά) να διαχωριστεί η εξέταση της πρότασης μεταξύ της 
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αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής και της γνωμοδοτικής επιτροπής νομικών θεμάτων. Διότι 
φαίνεται σκόπιμο όπως η επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή εξετάζει τις προτεινόμενες 
καινοτομίες, ενώ η αρμόδια για τα νομικά θέματα επιτροπή θα πρέπει σε μια γνωμοδότηση να 
εξετάσει, εάν τα κωδικοποιημένα τμήματα συμφωνούν με τα εις τη διοργανική συμφωνία 
καθορισθέντα κριτήρια. Στο βαθμό αυτό μια ρύθμιση είναι αναγκαία μόνο για την παραπομπή 
στην γνωμοδοτική επιτροπή, λόγω του ότι η παραπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
προκύπτει από τους γενικούς κανόνες των άρθρων 40 και 179.
Προκειμένου να διαφυλαχθεί το απλουστευτικό αποτέλεσμα της διαδικασίας, θα πρέπει οι 
τροπολογίες στα τμήματα της πρότασης, των οποίων ο κωδικοποιητικός χαρακτήρας έχει 
επιβεβαιωθεί στη γνωμοδότηση της επιτροπής που είναι αρμόδια για τα νομικά θέματα, να είναι 
κατά την εξέταση από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή κατ' αρχήν απαράδεκτες. Οι 
τροπολογίες μπορούν να αφορούν μόνο τα τμήματα του κειμένου, οι οποίες περιέχουν 
τροποποιήσεις έναντι του έως τώρα ισχύοντος δικαίου, είτε είναι τελείως νέες διατάξεις ή
αποτελούν τροποποίηση ή διαγραφή υφισταμένων διατάξεων.
Σε μια εξαιρετική διαδικασία θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να δοθεί η αρμοδιότητα στον πρόεδρο 
της επιτροπής, να επιτρέπει κατ' εξαίρεση τροπολογίες σε διατάξεις στο προς κωδικοποίηση 
τμήμα εφόσον υφίστανται περιοριστικά κριτήρια. Έγινε επεξεργασία της διατύπωσης αυτών των 
κριτηρίων προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους.
Εφόσον γίνουν δεκτές από τον πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής παραδεκτές 
τροπολογίες στο προς κωδικοποίηση τμήμα από την επιτροπή, θα πρέπει για τη συζήτηση στην 
ολομέλεια και άλλοι αιτούντες να λάβουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροπολογίες σε αυτές τις 
διατάξεις.


