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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. παρατηρεί σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή ότι δεν πρόκειται απλώς 
για τεχνικό ζήτημα αλλά ότι είναι δυνατόν να αφορά ζητήματα πολιτικώς ευαίσθητα και 
εξόχως σημαντικά για τους πολίτες και καταναλωτές της ΕΕ, όπως είναι η έγκριση των 
ισχυρισμών υγείας και διατροφής, το θέμα των προσθέτων τροφίμων και των δραστικών 
ουσιών, η επισήμανση των τροφίμων, οι ορισμοί ποτών και τροφίμων και η λειτουργία 
του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ·

2. επισημαίνει ότι η ανάθεση αρμοδιοτήτων αποτελεί για το Κοινοβούλιο με την ιδιότητα 
του συν-νομοθέτη μία δυνατότητα την οποία οφείλει να επιλέγει με προσοχή, 
αποφασίζοντας κατά περίπτωση και μεριμνώντας για την διασφάλιση των προνομίων του 
και της διαφάνειας της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ· 

3. φρονεί, στο πλαίσιο οποιασδήποτε ευθυγράμμισης νομοθετικής πράξης με τα δεδομένα 
που έχουν προκύψει μετά την Λισαβόνα, ότι εκείνα τα μέτρα που υπόκειντο 
προηγουμένως σε κανονιστική διαδικασία με έλεγχο πρέπει μάλλον να μετατραπούν σε 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις παρά σε εκτελεστικές πράξεις, εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων δεόντως αιτιολογημένων·

4. θεωρεί, προκειμένου να καταστεί ισχυρότερη η θέση των εισηγητών του στις νομοθετικές 
διαπραγματεύσεις, ότι πρέπει να γίνεται περισσότερη χρήση του άρθρου 37 α του 
Κανονισμού του· επισημαίνει ότι εναπόκειται απολύτως στην διακριτική ευχέρεια του 
νομοθέτη η απόφαση για το ποια από τα μη ουσιώδη στοιχεία της βασικής πράξης θα 
ρυθμιστούν μέσω ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή και ποια θα συνεχίζουν να 
ρυθμίζονται σε νομοθετικό επίπεδο·  πιστεύει ότι σημαντικά από πολιτική άποψη στοιχεία 
όπως κατάλογοι της Ένωσης ή μητρώα προϊόντων ή ουσιών πρέπει να παραμείνουν 
αναπόσπαστα στοιχεία της βασικής πράξης, κατά περίπτωση με την μορφή 
παραρτημάτων· τονίζει ότι η εκπόνηση αυτοτελών καταλόγων πρέπει να αποφεύγεται για 
λόγους νομικής βεβαιότητας·

5. συντάσσεται με την άποψη ότι η τρέχουσα πρακτική της Επιτροπής όσον αφορά την 
διαβίβαση και καταχώριση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων και των ημερησίων 
διατάξεων και εγγράφων σχετικά με τις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις δεν είναι 
εξίσου καλά ανεπτυγμένη με εκείνη των εκτελεστικών πράξεων και δεν συνιστά επαρκή 
μηχανισμό κατά την έννοια της κοινής αντίληψης για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις  
καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει το συντομότερο δυνατό ώστε να παρέχεται ενημέρωση 
και διαφάνεια τουλάχιστον του ιδίου επιπέδου με εκείνου που εφαρμόζεται για το ισχύον 
μητρώο επιτροπολογίας· 

6. συντάσσεται με την άποψη ότι οι τρέχουσες ρυθμίσεις σχετικά με την εποπτεία του των 
εκτελεστικών πράξεων δεν επαρκούν και ότι δεν πρέπει να περιορίζονται σε σχέδια 
πράξεων· ζητεί την τροποποίηση του άρθρου 11 του κανονισμού για τις εκτελεστικές 
πράξεις προκειμένου να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (κατ' αρχήν και εξαιρουμένων 
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των πράξεων που εγκρίνονται κατ' επειγόντως) το δικαίωμα να εξετάσει προσεκτικά μια 
εκτελεστική πράξη εντός περιόδου διάρκειας ενός μήνα από την έγκρισή της· 


