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Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση 
της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - 
τμήμα Ι ***I
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά 
με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της 
κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 
2016/0400A(COD))
(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2016)0799),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 33, το άρθρο 43 παράγραφος 
2, το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 62, το άρθρο 64 παράγραφος 2, το άρθρο 91, 
το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 114, το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο β), το 
άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο α), το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), το 
άρθρο 172, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 207, το άρθρο 214 παράγραφος 3 
και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-
0524/2016),

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 33, το άρθρο 43 παράγραφος 
2, το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 62, το άρθρο 64 παράγραφος 2, το άρθρο 91, 
το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 114, το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο β), το 
άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο α), το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), το 
άρθρο 172, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 207, το άρθρο 214 παράγραφος 3 
και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,



– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
1ης Ιουνίου 20171,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 1ης Δεκεμβρίου 20172,

– έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 7ης Μαρτίου 2019, να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να χωρίσει την ανωτέρω πρόταση της 
Επιτροπής και να καταρτίσει δύο ξεχωριστές νομοθετικές εκθέσεις βάσει αυτής,

– έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του 
εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 27ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη 
θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0190/2019),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων καθώς και γνωμοδοτήσεις 
και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0020/2018),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που 
επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3. λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν 
ψήφισμα·

4. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

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

1 ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 29.
2 EE C 164 της 8.5.2018, σ. 82.



P8_TC1-COD(2016)0400Α

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Απριλίου 
2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση 
της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του 
Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/1243.)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, τα τρία 

θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν την ανάγκη να ευθυγραμμιστεί όλη η υφιστάμενη νομοθεσία με 

το νομικό πλαίσιο που θέσπισε η Συνθήκη της Λισαβόνας, και ιδίως την ανάγκη να δώσουν ύψιστη 

προτεραιότητα στην ταχεία ευθυγράμμιση όλων των βασικών πράξεων που εξακολουθούν να 

αναφέρονται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Μετά τη σχετική πρόταση της Επιτροπής, 

ο παρών κανονισμός ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή προβλέποντας την ευθυγράμμιση της 

κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο σε σημαντικό αριθμό πράξεων που περιλαμβάνονται στην εν 

λόγω πρόταση. Τα τρία θεσμικά όργανα θα συνεχίσουν να εργάζονται για την ευθυγράμμιση 

των υπόλοιπων πράξεων της εν λόγω πρότασης.

Δήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την επιλογή των νομοθετών να προβλέπουν, αφενός, περιορισμένη 

διάρκεια για όλες τις εξουσιοδοτήσεις για τις οποίες η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 

εναρμονίζεται μέσω του παρόντος κανονισμού, και, αφετέρου, υποχρέωση υποβολής εκθέσεων και 

σιωπηρή ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων. Ειδικότερα, λόγω του μεγάλου αριθμού εκθέσεων που 

θα πρέπει να καταρτίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και λόγω της ευκολίας πρόσβασης σε 

πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εξουσιοδοτήσεων χάρη στο μητρώο των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή επισημαίνει ότι έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει τον 

τρόπο με τον οποίο θα συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων. Κατά περίπτωση, η 

Επιτροπή θα μπορεί επομένως να ομαδοποιεί σε ένα ενιαίο έγγραφο τις εκθέσεις που οφείλει να 

καταρτίζει δυνάμει διαφόρων βασικών πράξεων.


