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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ο Πρόεδρος

26.2.2013

κ. Matthias Groote
Πρόεδρο
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας
και Ασφάλειας των Τροφίμων 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση που εκπονήθηκε βάσει του άρθρου 37α του Κανονισμού 
σχετικά με τη χρήση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, στο πλαίσιο του 
ελέγχου εκ μέρους του Κοινοβουλίου της τροποποίησης της οδηγίας 
2006/66/ΕΚ (διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα 
ηλεκτρικά εργαλεία) (COM(2012)0136 – C7 0087/2012 – 2012/0066(COD))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 3ης Δεκεμβρίου 2012, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 
γνωμοδοτήσει, βάσει του άρθρου 37α του Κανονισμού, σχετικά με τις διατάξεις της 
προαναφερθείσας πρότασης, με τις οποίες ανατίθενται νομοθετικές αρμοδιότητες στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, και τις διατάξεις με τις οποίες ανατίθενται 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ. 

Έχοντας υπόψη την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης της Επιτροπής ENVI και τη στάση 
του Συμβουλίου όσον αφορά την πρόταση, το οποίο προτείνει την αντικατάσταση των 
διατάξεων της πρότασης που προβλέπουν την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων με 
διατάξεις που προβλέπουν την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, ζητήσατε από την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων να εξετάσει την πρόταση της Επιτροπής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους 
στόχους, το περιεχόμενο, την έκταση και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης, καθώς και στις 
προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται αυτή. 
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I - Ιστορικό

Βασικός στόχος της πρότασης είναι η τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ (εφεξής «οδηγία 
περί ηλεκτρικών στηλών») προκειμένου η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο να επεκταθεί και στα ασύρματα ηλεκτρικά 
εργαλεία. Η πρόταση αποσκοπεί επίσης να προσαρμόσει στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ1, τις 
διατάξεις της οδηγίας περί ηλεκτρικών στηλών οι οποίες θεσπίζουν διαδικασίες στο πλαίσιο 
της καταργηθείσας πλέον απόφασης περί επιτροπών2, και οι οποίες εισήχθησαν με την οδηγία 
2008/12/ΕΚ3.

Η Επιτροπή πρότεινε σε πέντε περιπτώσεις την αντικατάσταση διατάξεων που προβλέπουν 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (ΚΔΕ), με διατάξεις για τις κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις. Πρότεινε επίσης την αντικατάσταση μιας διάταξης που προβλέπει την ΚΔΕ και δύο 
διατάξεων οι οποίες προβλέπουν την κανονιστική διαδικασία, με διατάξεις για τις 
εκτελεστικές πράξεις.

Σε συμβιβαστικό κείμενο της Προεδρίας που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο, διατυπώθηκε η 
άποψη ότι μια μόνο διάταξη η οποία προηγουμένως προέβλεπε την ΚΔΕ θα πρέπει να 
αντικατασταθεί με μια διάταξη που να προβλέπει την χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
ενώ οι υπόλοιπες επτά προαναφερθείσες διατάξεις θα πρέπει να προβλέπουν την χρήση 
εκτελεστικών πράξεων. 

ΙΙ - Το ιστορικό των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων

Η Ομάδα Εργασίας για την Απλούστευση της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για το Μέλλον της 
Ευρώπης συνέστησε στην τελική της έκθεση ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί η ιεράρχηση των 
κοινοτικών κανόνων δικαίου οριοθετώντας, στο μέτρο του δυνατού, τα θέματα που εμπίπτουν 
στο νομοθετικό πεδίο, και προσθέτοντας μια νέα κατηγορία κανόνων δικαίου4:

«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μηχανισμός που να επιτρέπει στο 
νομοθέτη ανάθεση του τεχνικού σκέλους της νομοθεσίας και συνάμα 
διατήρηση του ελέγχου αυτής της ανάθεσης. Όντως, σύμφωνα με τα 
ισχύοντα, ο νομοθέτης είναι αναγκασμένος είτε να προβεί σε 
εξονυχιστική ρύθμιση του εκάστοτε αντικειμένου, είτε να αναθέσει 

                                               
1 Ενώ το άρθρο 290 ΣΛΕΕ είναι αυτοδικαίως εκτελεστό, οι διατάξεις και γενικές αρχές που αφορούν το άρθρο 
291 ΣΛΕΕ περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους 
ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55, 
28.2.2011, σ. 13). 
2 Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23), όπως τροποποιήθηκε με την 
απόφαση 2006/512/ΕΚ 
(ΕΕ L 200, 22.07.06, σ. 11).
3 Οδηγία 2008/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008 για 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ (ΕΕ L 76, 19.03.08, σ. 39).
4 Ομάδας Εργασίας ΙΧ για την απλοποίηση, Τελική Έκθεση της 29ης Νοεμβρίου 2002, σ. 8-12.
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στην Επιτροπή το τεχνικό σκέλος και τις λεπτομέρειες της 
νομοθεσίας, σαν να επρόκειτο για εκτελεστικά μέτρα υποκείμενα 
στον έλεγχο των κρατών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου202 ΣΕΚ.»

Συνεπώς, η Ομάδα πρότεινε τη θέσπιση «κατ' εξουσιοδότηση πράξεων», οι οποίες θα 
αναπτύσσουν λεπτομερώς ή θα τροποποιούν ορισμένα στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης, 
στο πλαίσιο εξουσιοδότησης που καθορίζεται από τον νομοθέτη, και «εκτελεστικών 
πράξεων», οι οποίες θα εφαρμόζουν τις νομοθετικές πράξεις. Με τις κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις, επαφίεται στο νομοθέτη να καθορίσει κατά πόσον και σε ποιο βαθμό καθίσταται 
αναγκαία η έκδοση σε επίπεδο Ένωσης πράξεων για την εφαρμογή νομοθετικών πράξεων 
και/ή κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, και, όπου ενδείκνυται, να ορίσει τον μηχανισμό 
διαδικασίας επιτροπής (άρθρο 202 της ΣΕΚ), ο οποίος θα συνοδεύει την έγκριση τέτοιων 
πράξεων. Ως νομοθετικές πράξεις ορίστηκαν συνεπώς από την Ομάδα οι πράξεις που 
απορρέουν άμεσα από τη Συνθήκη και περιέχουν ουσιώδη στοιχεία και θεμελιώδεις πολιτικές 
επιλογές σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Οι εξουσίες που πρόκειται να εκχωρηθούν θα 
κυμαίνονται από κανόνες σχετικά με τα τεχνικά και λεπτομερή στοιχεία τα οποία 
αναπτύσσουν μια νομοθετική πράξη, έως τη μεταγενέστερη τροποποίηση ορισμένων 
τμημάτων της ίδιας της νομοθετικής πράξης. Ωστόσο, η Ομάδα θεώρησε ότι, σε περίπτωση 
που αποφασιστεί η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
μπορούσαν να απλουστευθούν ορισμένες διαδικασίες επιτροπής. Υπογράμμισε εντούτοις ότι 
τυχόν αλλαγή δεν θα πρέπει να πηγάζει άμεσα από τη Συνθήκη αλλά από το παράγωγο 
δίκαιο. 

Οι εν λόγω συστάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την υποβολή προτάσεων για διατάξεις σχετικά με 
τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις στο πλαίσιο του σχεδίου συνθήκης για τη 
θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη. Τελικώς, οι διατάξεις αυτές διατηρήθηκαν σχεδόν 
ανέπαφες στη Συνθήκη της Λισαβόνας: Άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ.

Το άρθρο 290 ΣΛΕΕ ορίζει ότι (έμφαση του συντάκτη):
«1. Με νομοθετική πράξη μπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που 
συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της 
νομοθετικής πράξης.
Οι νομοθετικές πράξεις οριοθετούν σαφώς τους στόχους, το 
περιεχόμενο, την έκταση και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης. Τα 
ουσιώδη στοιχεία ενός τομέα ρυθμίζονται αποκλειστικά με 
νομοθετική πράξη και δεν μπορούν, συνεπώς, να αποτελέσουν 
αντικείμενο εξουσιοδότησης.
2. Οι νομοθετικές πράξεις καθορίζουν σαφώς τις προϋποθέσεις στις 
οποίες υπόκειται η εξουσιοδότηση, οι οποίες μπορούν να είναι οι 
εξής:
(a) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει την ανάκληση της εξουσιοδότησης,
(b) η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνον 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει 
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αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που καθορίζει η νομοθετική 
πράξη.
Για τους σκοπούς των στοιχείων α) και β), το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το 
απαρτίζουν και το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
3. Οι λέξεις «κατ’ εξουσιοδότηση» παρεμβάλλονται στον τίτλο των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.»

Το άρθρο 291 ΣΛΕΕ ορίζει ότι (έμφαση του συντάκτη):
«1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλα τα μέτρα εσωτερικού δικαίου που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων 
της Ένωσης.
2. Όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των 
νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, οι πράξεις αυτές 
αναθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή ή, σε ειδικές 
περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες και στις περιπτώσεις των 
άρθρων 24 και 26 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 
Συμβούλιο.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας, μέσω κανονισμών, 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία θεσπίζουν εκ των 
προτέρων γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους 
ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.
4. Το επίθετο «εκτελεστικός» ή «εκτελεστική» παρεμβάλλεται στον 
τίτλο των εκτελεστικών πράξεων.»

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τη διαδικασία που ισχύει στο άρθρο 291 ΣΛΕΕ 
σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής, το άρθρο 290 ΣΛΕΕ δεν περιέχει μια νομική βάση για την 
έγκριση οριζόντιας πράξης - προαναφερθέντας κανονισμός περί εκτελεστικών πράξεων 
όσον αφορά το άρθρο 291 ΣΛΕΕ - η οποία θα θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές 
που διέπουν την εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Ως εκ τούτου, οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να 
καθορίζονται σε κάθε βασική πράξη.

Η Δήλωση αριθ. 39 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έχει την εξής 
διατύπωση: 

«Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Η Διάσκεψη σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να 
εξακολουθήσει να διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται 
από τα κράτη μέλη κατά την προετοιμασία των σχεδίων πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση στον τομέα των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της.»
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Κατά την προετοιμασία της πρακτικής εφαρμογής του άρθρου 290 ΣΛΕΕ η Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, με εισηγητή τον József Szájer, ενέκρινε στις 23 Μαρτίου 2010 μια μη 
νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την αρμοδιότητα νομοθετικής 
εξουσιοδότησης1. Τα παρακάτω αποσπάσματα από το επεξηγηματικό υπόμνημα της έκθεσης, 
θέτουν το πλαίσιο οριοθέτησης μεταξύ κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων:

«Είναι λογικό οι εκχωρούμενες από το νομοθέτη αρμοδιότητες να 
αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα του νομοθέτη. Εξάλλου, 
οποιαδήποτε άλλη μορφή ελέγχου από οποιονδήποτε άλλον πλην του 
νομοθέτη θα ήταν καθεαυτή αντίθετη με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη, και κατά μείζονα λόγο οι επιτροπές που 
απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, δεν πρέπει 
να έχουν αρμοδιότητες στον τομέα αυτό.»

[...]

Είναι αναμφισβήτητο ότι τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική 
ευθύνη για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Αυτό καθίσταται 
σαφές στο άρθρο 4 παράγραφος 3 εδάφιο 2 ΣΕΕ (πρώην άρθρο 10 
ΣΕΚ - σύμφωνα με το οποίο «τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε (...) 
μέτρο ικανό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις συνθήκες» και στο ίδιο το άρθρο 291 ΣΛΕΕ 
σύμφωνα με το οποίο («τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλα τα μέτρα 
εσωτερικού δικαίου που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των 
νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης»). Αυτό ίσχυε επίσης και 
πριν από την έναρξη εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας. 

Ωστόσο, όταν ο νομοθέτης θεωρεί ότι απαιτούνται ενιαίες 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, 
δεσμευτικές διατάξεις του παραγώγου δικαίου (νομοθετικές πράξεις 
ή μη) πρέπει να εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να εγκρίνει 
εκτελεστικά μέτρα. Το άρθρο 291 ΣΛΕΕ που αποτελεί άμεση 
απόρροια του μηχανισμού «επιτροπολογίας» βάσει του άρθρου 202 
ΣΕΚ παρέχει μια βάση για την έγκριση εκτελεστικών πράξεων από 
την Επιτροπή, με την επιφύλαξη ορισμένων ελέγχων της άσκησης 
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής από τα κράτη μέλη2. 
Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έχουν την κύρια ευθύνη εφαρμογής 
είναι φυσικό το άρθρο 291 να αναφέρεται σε αυτά και όχι στο 
νομοθέτη. Δεν υπάρχει θεμελιώδης ουσιαστική διαφορά μεταξύ του 
προηγούμενου συστήματος βάσει του άρθρου 202 ΣΕΚ και του 
μελλοντικού συστήματος βάσει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.

                                               
1 Έκθεση σχετικά με την αρμοδιότητα νομοθετικής εξουσιοδότησης (A7-0110/2010).
2 Οι διατάξεις και οι γενικές αρχές για τον έλεγχο από τα κράτη μέλη πρέπει ωστόσο να εγκριθούν υπό μορφή 

κανονισμών από τον νομοθέτη που αποφασίζει σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία - άρθρο 291 
παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.
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Είναι σαφές ότι ο νομοθέτης θεσπίζει τις προϋποθέσεις για την 
άσκηση των εν λόγω εκτελεστικών αρμοδιοτήτων. Η θέσπιση ενός 
νέου νομικού πλαισίου για τις εκτελεστικές πράξεις είναι επείγουσα, 
δεδομένου ότι η ισχύουσα απόφαση της «επιτροπολογίας» είναι εν 
μέρει ασυμβίβαστη με το νέο καθεστώς που θεσπίζει το άρθρο 291 
ΣΛΕΕ.»

Το ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε τελικά στην ολομέλεια στις 5 Μαΐου 2010, περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες τρεις τελευταίες παραγράφους1: 

«18. καλεί μετ'επιτάσεως την Επιτροπή να υποβάλει κατά 
προτεραιότητα τις νομοθετικές προτάσεις που απαιτούνται για 
την προσαρμογή του κεκτημένου στις διατάξεις των άρθρων 
290 και 291 ΣΛΕΕ· θεωρεί σε σχέση με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, 
ότι η προσαρμογή αυτή δεν πρέπει να περιοριστεί σε εκείνα τα 
μέτρα που ρυθμίζονταν στο παρελθόν στο πλαίσιο της 
κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο αλλά πρέπει να αφορά 
όλα τα κατάλληλα μέτρα γενικής ισχύος, ανεξάρτητα από τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων ή τη διαδικασία επιτροπολογίας 
που εφαρμοζόταν σε αυτά πριν από την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας·

19. εμμένει ότι πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η 
προσαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στους τομείς της 
πολιτικής που ρυθμίζονταν χωρίς συναπόφαση πριν από την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· ζητεί να 
εξετάζονται κατά περίπτωση προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι, ιδίως όλα τα κατάλληλα μέτρα γενικής ισχύος που 
εγκρίνονταν μέχρι τώρα βάσει των άρθρων 4 και 5 [της 
απόφασης επιτροπολογίας], θα ορίζονται πλέον ως κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις·

20. θεωρεί ότι, προκειμένου να διαφυλάσσονται πλήρως τα 
προνόμια του νομοθέτη, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στη σχετική χρήση των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ 
και στις πρακτικές συνέπειες της προσφυγής στο ένα ή το άλλο 
άρθρο, είτε κατά τη διάρκεια της προαναφερόμενης 
προσαρμογής είτε κατά την εξέταση προτάσεων βάσει της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· επιμένει ότι οι 
συννομοθέτες έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίζουν ότι τα 
θέματα τα οποία προηγουμένως εγκρίνονταν σύμφωνα με την
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (ΚΔΕ) μπορούν να 
εγκριθούν είτε σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ είτε σύμφωνα 
με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· »

Όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή του άρθρου 290 ΣΛΕΕ, συμφωνήθηκε τον Απρίλιο 
                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την αρμοδιότητα νομοθετικής 

εξουσιοδότησης, P7_TA(2010)0127.
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του 2011 μια Κοινή Συνεννόηση μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής1. 
Καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες και τις διευκρινίσεις και προτιμήσεις που 
συμφωνήθηκαν προκειμένου να εφαρμόζονται στην ανάθεση νομοθετικής εξουσίας. 
Παρέχει καθοδήγηση και πρότυπα διατυπώσεων για τον καθορισμό των στόχων, του 
περιεχομένου, της έκτασης και της διάρκειας της εξουσιοδότησης, αλλά δεν γίνεται καμία 
αναφορά ως προς την οριοθέτηση μεταξύ κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων.

Επιπλέον, ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει το νέο 
άρθρο 37α, το οποίο έχει την εξής διατύπωση: 

«Εκχώρηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων

1. Κατά τον έλεγχο πρότασης για νομοθετική πράξη που αναθέτει 
εξουσίες στην Επιτροπή, όπως προβλέπει το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
Κοινοβούλιο δίδει ιδιαίτερη προσοχή στους στόχους, στο 
περιεχόμενο, στην έκταση και στη διάρκεια της εξουσιοδότησης, 
καθώς και στις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται αυτή. 

2. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής που είναι αρμόδια για την ερμηνεία 
και την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. 

3. Η επιτροπή που είναι αρμόδια για την ερμηνεία και εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης μπορεί επίσης, κατόπιν δικής της 
πρωτοβουλίας, να εξετάσει ερωτήσεις που αφορούν την ανάθεση 
νομοθετικών αρμοδιοτήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, ενημερώνει 
δεόντως την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.» 

ΙΙΙ - Η θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ανάθεση της ασκήσεως νομοθετικής 
εξουσίας

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οριοθέτηση μεταξύ κατ' 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων έχει προκαλέσει διχογνωμίες σε μια σειρά 
νομοθετικών διαδικασιών. Το Συμβούλιο επιμένει στη χρήση εκτελεστικών πράξεων 
προκειμένου να έχει μεγαλύτερη επιρροή στο προπαρασκευαστικό στάδιο των πράξεων 
αυτών, μέσω των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών που μετέχουν στις αρμόδιες 
επιτροπές, βάσει του κανονισμού περί εκτελεστικών πράξεων. Κατά την προετοιμασία των 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων οι εθνικοί εμπειρογνώμονες δεν διαδραματίζουν κάποιο 
επίσημο ρόλο. Επιπλέον, ο ρόλος, η επιρροή και τα προνόμια του Κοινοβουλίου είναι πολύ 
μεγαλύτερα όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, με τη δυνατότητα αμφισβήτησης 
μιας προτεινόμενης κατ' εξουσιοδότηση πράξης και ανάκλησης της εξουσιοδότησης να 
αποτελούν τα σημαντικότερα μέσα στη διάθεση του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τις 
εκτελεστικές πράξεις, οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου περιορίζονται στο δικαίωμα 
                                               
1 Κοινή Συνεννόηση για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, η οποία εγκρίθηκε στις 3 Μαρτίου 2011 από τη 
Διάσκεψη των Προέδρων.
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ελέγχου, ενώ η Επιτροπή μπορεί να προβεί στην έγκριση μιας προτεινόμενης εκτελεστικής 
πράξης παρά την όποια αντίρρηση από πλευράς Κοινοβουλίου. 

Η επιλογή της ενδεδειγμένης πράξης έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνον όσον αφορά τη 
δυνατότητα του Κοινοβουλίου να ασκήσει το δικαίωμα ελέγχου ή εμπεριστατωμένης 
εξέτασης, αλλά και για το κύρος της ίδιας της νομοθετικής πράξης. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής, σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει 
επισημάνει ότι η οριοθέτηση μεταξύ εκτελεστικών και κατ' εξουσιοδότηση πράξεων δεν 
αποτελεί ζήτημα πολιτικής επιλογής, και ότι σημείο εκκίνησης οποιασδήποτε ανάλυσης θα 
πρέπει συνεπώς να είναι τα νομικά κριτήρια που τίθενται στα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ1. 
Η Επιτροπή επομένως ζήτησε από το Δικαστήριο της ΕΕ διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα 
της οριοθέτησης, σε μια υπόθεση στην οποία φρονεί ότι επελέγη ο λάθος τύπος πράξης2.

Προκειμένου να καθιερωθεί μια οριζόντια πολιτική θέση σχετικά με το θέμα των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, ούτως ώστε να προστατευθούν τα προνόμια του Κοινοβουλίου και 
να αποφευχθεί ο επιπλέον κίνδυνος δημιουργίας νομικών προβλημάτων και ο κίνδυνος 
ακύρωσης νομοθετικών πράξεων λόγω λανθασμένης επιλογής μεταξύ κατ' εξουσιοδότηση ή 
εκτελεστικών πράξεων, η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε το 2012 την ακόλουθη 
προσέγγιση τεσσάρων βημάτων με στόχο να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο είναι σε θέση 
να ασκήσει πλήρως τις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί από τη Συνθήκη της Λισαβόνας3:

1. Επιλογή της κατάλληλης πράξης·
2. Ενίσχυση του ρόλου των κρατών μελών κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο των κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων·
3. Ενσωμάτωση στην βασική πράξη («συναπόφαση»)·
4. Έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου χωρίς συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση.

Ως τελευταίο βήμα, σε περίπτωση που οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δεν μπόρεσαν να 
συμπεριληφθούν σε ένα συγκεκριμένο φάκελο, μολονότι είχε διαπιστωθεί ότι θα έπρεπε, 
απαιτείται για την εν λόγω προσέγγιση η άρνηση υποβολής του φακέλου καθεαυτού στην 
ολομέλεια, και η συνέχιση των οριζόντιων διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο.

ΙV Ανάλυση

Επειδή δεν υπάρχει νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με το ζήτημα της οριοθέτησης 

                                               
1 Επιστολή της 3ης Φεβρουαρίου 2012 του Προέδρου Barroso προς τον Πρόεδρο Schulz.
2 Στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου προσφυγή κατά του Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου με στόχο την ακύρωση ενός άρθρου του κανονισμού για τα βιοκτόνα, το οποίο προβλέπει 
όσον αφορά τον καθορισμό των καταβλητέων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ) 
τελών, την έκδοση εκτελεστικής και όχι κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι εφόσον το 
συγκεκριμένο άρθρο αποσκοπεί να συμπληρώσει ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης, και 
λόγω της φύσης της εξουσιοδότησης και του σκοπού τη πράξης που πρόκειται να εγκριθεί στο πλαίσιο των εν 
λόγω αρμοδιοτήτων, μια τέτοια πράξη θα πρέπει ως εκ τούτου να θεσπιστεί βάσει της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ και όχι σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Υπόθεση C-
427/12, Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3 Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με μια οριζόντια προσέγγιση εντός του Κοινοβουλίου για την 
αντιμετώπιση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (Επιστολή της 19ης Απριλίου του Προέδρου της Διάσκεψης 
των Προέδρων προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου).
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μεταξύ κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων, το σημείο εκκίνησης κάθε ανάλυσης 
πρέπει να είναι η διατύπωση της ίδιας της Συνθήκης. Το άρθρο 290 ΣΛΕΕ επιτρέπει την 
ανάθεση της ασκήσεως νομοθετικής εξουσίας μόνο για την έγκριση «μη νομοθετικών 
πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της 
νομοθετικής πράξης» (έμφαση του συντάκτη). 

Για να εξεταστεί εν προκειμένω κατά πόσον πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια, καθίσταται 
απαραίτητη η κατά περίπτωση εξέταση της φύσης της συγκεκριμένης αρμοδιότητας. 

Άρθρο 1, παράγραφος 2, όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις σχετικά με ελάχιστα ποσοστά 
συλλογής

Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας περί 
ηλεκτρικών στηλών, το οποίο βάσει της οδηγίας 2008/12/ΕΚ προβλέπει μεταβατικές 
ρυθμίσεις σχετικά με ελάχιστα ποσοστά συλλογής ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, 
που θα θεσπίζονται με τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 5 της απόφασης για την επιτροπολογία.

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο γ, του κανονισμού περί εκτελεστικών 
πράξεων, όταν η βασική πράξη, η οποία έχει εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος του εν 
λόγω κανονισμού, παραπέμπει στο άρθρο 5 της απόφασης για την επιτροπολογία, 
εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης του κανονισμού. 

Συνεπώς, είναι ορθή στην προκείμενη περίπτωση η προτεινόμενη αλλαγή σε εκτελεστικές 
πράξεις. 

Άρθρο 1, παράγραφος 2, όσον αφορά μια κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ετήσιων 
πωλήσεων 

Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 
περί ηλεκτρικών στηλών, το οποίο σύμφωνα με την οδηγία 2008/12/ΕΚ προβλέπει τη 
θέσπιση, μέσω της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (ΚΔΕ), μιας κοινής μεθοδολογίας για 
τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 
τελικούς χρήστες, με στόχο την παρακολούθηση των ποσοστών συλλογής αποβλήτων. 
Προβλέπεται επίσης ότι το εν λόγω μέτρο «αποσκοπεί στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της».

Η εν λόγω διάταξη είναι γενικής ισχύος, εφόσον ο υπολογισμός των πωλήσεων «έχει 
εφαρμογή σε αντικειμενικά καθοριζόμενες καταστάσεις»1. Το γεγονός ότι το επίθετο «κοινή» 
προηγείται της φράσης «μεθοδολογία για τον υπολογισμό», ενισχύει περαιτέρω το 
συμπέρασμα αυτό.

Η αρχική διάταξη αναφέρει επίσης ότι το μέτρο που πρόκειται να ληφθεί αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της. Συνεπώς, η 
                                               
1 βλ. υπόθεση C-263/02, Επιτροπή κατά Jégo-Quéré, Συλλογή 2004, σ. I-3425, σκέψη 43.
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εν λόγω διάταξη δεν μπορεί παρά να προσαρμοστεί, προβλέποντας την έκδοση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Ως εκ τούτου, είναι εσφαλμένη στην προκείμενη περίπτωση η προτεινόμενη αλλαγή σε 
εκτελεστικές πράξεις, και η διάταξη θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εξουσιοδότησης 
βάσει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 1, παράγραφος 3, για την προσαρμογή ή συμπλήρωση του παραρτήματος III, ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη η τεχνική ή επιστημονική πρόοδος

Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 12, παράγραφος 6, της οδηγίας περί ηλεκτρικών 
στηλών, το οποίο σύμφωνα με την οδηγία 2008/12/ΕΚ προβλέπει την προσαρμογή ή 
συμπλήρωση του παραρτήματος III της οδηγίας περί ηλεκτρικών στηλών (σχετικά με τις 
λεπτομερείς απαιτήσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης), βάσει της ΚΔΕ, προκειμένου να 
λαμβάνεται υπόψη η τεχνική ή επιστημονική πρόοδος. Προβλέπεται επίσης ότι τα εν λόγω 
μέτρα «αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ 
άλλων,  με συμπλήρωσή της».

Η εν λόγω διάταξη είναι γενικής ισχύος, εφόσον η τεχνική ή επιστημονική πρόοδος όταν 
πρόκειται για τις απαιτήσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών «απευθύνεται αφηρημένα σε αόριστες κατηγορίες προσώπων και εφαρμόζεται σε 
αντικειμενικά οριζόμενες καταστάσεις»1.

Η αρχική διάταξη αναφέρει επίσης ότι τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της. Συνεπώς, η 
εν λόγω διάταξη δεν μπορεί παρά να προσαρμοστεί, προβλέποντας την έκδοση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Ως εκ τούτου, είναι ορθή στην προκείμενη περίπτωση η προτεινόμενη αλλαγή σε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Άρθρο 1, παράγραφος 5, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες οι οποίοι συμπληρώνουν τα 
κριτήρια για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των συνθηκών εκτός της Ένωσης 

Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 3, της οδηγίας περί ηλεκτρικών 
στηλών, το οποίο σύμφωνα με την οδηγία 2008/12/ΕΚ προβλέπει τη θέσπιση, βάσει της 
ΚΔΕ, λεπτομερών κανόνων για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των συνθηκών των 
εργασιών ανακύκλωσης εκτός της Ένωσης, στο πλαίσιο των εξαγωγών. Προβλέπεται επίσης 
ότι τα εν λόγω μέτρα «αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με συμπλήρωσή της».

Η εν λόγω διάταξη είναι γενικής ισχύος, εφόσον οι κανόνες για την αξιολόγηση της 
                                               
1 Ο.Π.
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ισοδυναμίας των συνθηκών των εργασιών που αφορούν την ανακύκλωση ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών «απευθύνονται αφηρημένα σε αόριστες κατηγορίες προσώπων και 
εφαρμόζονται σε αντικειμενικά οριζόμενες καταστάσεις».

Η αρχική διάταξη αναφέρει επίσης ότι τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της. Ως εκ 
τούτου, η εν λόγω διάταξη δεν μπορεί παρά να προσαρμοστεί, προβλέποντας την έκδοση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Επισημαίνεται επίσης ότι το Κοινοβούλιο κατά τις εν εξελίξει διαδικασίες όσον αφορά την 
οδηγία περί λογιστικής και τον κανονισμό και οδηγία για την προστασία των δεδομένων, έχει 
υποστηρίξει τη θέση ότι ο καθορισμός των ισοδύναμων συνθηκών σε τρίτες χώρες δεν θα 
μπορούσε παρά να αποτελεί αντικείμενο ανάθεσης νομοθετικών αρμοδιοτήτων, και δεν 
συνδέεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο με τις ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής. 

Συνεπώς, είναι ορθή στην προκείμενη περίπτωση η προτεινόμενη αλλαγή σε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Άρθρο 1, παράγραφος 6, σχετικά με τις απαιτήσεις για την καταχώρηση παραγωγών

Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 17 της οδηγίας περί ηλεκτρικών στηλών, το οποίο 
σύμφωνα με την οδηγία 2008/12/ΕΚ προβλέπει τη θέσπιση διαδικαστικών απαιτήσεων για 
την καταχώρηση παραγωγών, βάσει της ΚΔΕ. Προβλέπεται επίσης ότι οι εν λόγω απαιτήσεις 
«αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με 
συμπλήρωσή της».

Η εν λόγω διάταξη είναι γενικής ισχύος εφόσον «απευθύνεται αφηρημένα σε αόριστες 
κατηγορίες προσώπων και εφαρμόζεται σε αντικειμενικά οριζόμενες καταστάσεις».

Η αρχική διάταξη αναφέρει επίσης ότι οι σχετικές απαιτήσεις  αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της. Συνεπώς, η 
εν λόγω διάταξη δεν μπορεί παρά να προσαρμοστεί, προβλέποντας την έκδοση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Ως εκ τούτου, είναι ορθή στην προκείμενη περίπτωση η προτεινόμενη αλλαγή σε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Άρθρο 1, παράγραφος 8, στοιχείο α, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες οι οποίοι 
συμπληρώνουν τη σήμανση της δυναμικότητας 

Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2, της οδηγίας περί ηλεκτρικών 
στηλών, το οποίο σύμφωνα με την οδηγία 2008/12/ΕΚ προβλέπει τη θέσπιση, βάσει της 
ΚΔΕ, λεπτομερών κανόνων που θα διασφαλίζουν ότι το δυναμικό των ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών αναγράφεται επ' αυτών κατά τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. 
Προβλέπεται επίσης ότι τα εν λόγω μέτρα «αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της».
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Η εν λόγω διάταξη είναι γενικής ισχύος εφόσον «απευθύνεται αφηρημένα σε αόριστες 
κατηγορίες προσώπων και εφαρμόζεται σε αντικειμενικά οριζόμενες καταστάσεις».

Η αρχική διάταξη αναφέρει επίσης ότι τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της. Συνεπώς, η 
εν λόγω διάταξη δεν μπορεί παρά να προσαρμοστεί, προβλέποντας την έκδοση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Ως εκ τούτου, είναι ορθή στην προκείμενη περίπτωση η προτεινόμενη αλλαγή σε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Άρθρο 1, παράγραφος 8, στοιχείο β, σχετικά με τις εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις επισήμανσης 

Η εν λόγω διάταξη αφορά το άρθρο 21, παράγραφος 7, της οδηγίας περί ηλεκτρικών στηλών, 
το οποίο σύμφωνα με την οδηγία 2008/12/ΕΚ προβλέπει τη θέσπιση, βάσει της ΚΔΕ, 
εξαιρέσεων από τις απαιτήσεις επισήμανσης του άρθρου 21. Προβλέπεται επίσης ότι τα εν 
λόγω μέτρα «αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με 
συμπλήρωσή της».

Η εν λόγω διάταξη είναι γενικής ισχύος εφόσον «απευθύνεται αφηρημένα σε αόριστες 
κατηγορίες προσώπων και εφαρμόζεται σε αντικειμενικά οριζόμενες καταστάσεις».

Η αρχική διάταξη αναφέρει επίσης ότι τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της. Συνεπώς, η 
εν λόγω διάταξη δεν μπορεί παρά να προσαρμοστεί, προβλέποντας την έκδοση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Ως εκ τούτου, είναι ορθή στην προκείμενη περίπτωση η προτεινόμενη αλλαγή σε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Άρθρο 1, παράγραφος 9, σχετικά με το ερωτηματολόγιο που αποστέλλεται στα κράτη μέλη για 
λόγους υποβολής εκθέσεων

Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 22, παράγραφος 2, της οδηγίας περί 
ηλεκτρικών στηλών, το οποίο προβλέπει τη θέσπιση ενός ερωτηματολογίου ή 
σχεδιαγράμματος, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 5 της απόφασης για 
την επιτροπολογία. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξη 
εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, τις οποίες τα κράτη μέλη καλούνται να 
υποβάλλουν κάθε τρία χρόνια.

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο γ, του κανονισμού περί εκτελεστικών 
πράξεων, όταν η βασική πράξη, η οποία έχει εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος του εν 
λόγω κανονισμού, παραπέμπει στο άρθρο 5 της απόφασης επιτροπολογίας, εφαρμόζεται η 
διαδικασία εξέτασης του κανονισμού.
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Ως εκ τούτου, είναι ορθή στην προκείμενη περίπτωση η προτεινόμενη αλλαγή σε 
εκτελεστικές πράξεις. 

Στόχοι, περιεχόμενο, έκταση και διάρκεια των προτεινόμενων εξουσιοδοτήσεων

Όσον αφορά το στόχο, το περιεχόμενο και την έκταση των προτεινόμενων εξουσιοδοτήσεων, 
ουδεμία αλλαγή επήλθε σε σχέση με την οδηγία περί ηλεκτρικών στηλών, όπου αυτή 
παραπέμπει στην απόφαση επιτροπολογίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεινόμενες 
αλλαγές αποσκοπούν στην προσαρμογή της οδηγίας στα άρθρα 290-291 ΣΛΕΕ. Συνεπώς, οι 
προτεινόμενες αλλαγές είναι διαδικαστικού και όχι ουσιαστικού χαρακτήρα και δεν 
επηρεάζουν το στόχο, το περιεχόμενο και την έκταση των εξουσιοδοτήσεων. 

Η τροπολογία αριθ. 12 του σχεδίου έκθεσης της Επιτροπής ENVI επιδιώκει να αλλάξει το 
άρθρο 1, παράγραφος 2, της πρότασης, σχετικά με μια κοινή μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων, ώστε να προβλέπεται η έκδοση κατ' εξουσιοδότηση και 
όχι εκτελεστικών πράξεων. Πρόκειται για μια διαδικαστική αλλαγή η οποία δεν επηρεάζει το 
στόχο, το περιεχόμενο και την έκταση των προτεινόμενων εξουσιοδοτήσεων, σε σχέση με το 
προηγούμενο καθεστώς επιτροπολογίας. 

Όσον αφορά τη διάρκεια των προτεινόμενων εξουσιοδοτήσεων, η πρόταση της Επιτροπής 
εισάγει το νέο άρθρο 23α, με τίτλο «Άσκηση της εξουσιοδότησης», το οποίο συνάδει με το 
πρότυπο «άρθρο α» και την «επιλογή 1» της Κοινής Συνεννόησης, και προβλέπει 
εξουσιοδότηση αόριστης διάρκειας και μια περίοδο 2+2 μηνών για την έκφραση 
αντιρρήσεων από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η τροπολογία αριθ. 14 του σχεδίου έκθεσης της ENVI αποσκοπεί στην αντικατάσταση της 
«επιλογής 1» με την «επιλογή 2» της Κοινής Συνεννόησης, και προβλέπει περιόδους 
εξουσιοδότησης 5 ετών με την Επιτροπή να υποχρεούται να υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τις 
εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς 
περιόδου, η οποία παρατείνεται σιωπηρώς εφόσον δεν διατυπωθεί σχετική αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της 
εκάστοτε περιόδου. 

Η προτεινόμενη τροπολογία εμπίπτει σαφώς εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων του νομοθέτη, 
και παρέχει το πρόσθετο όφελος του τακτικού ελέγχου της ανάθεσης εξουσιών. 

Συμβιβαστικό κείμενο του Συμβουλίου

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2012, η Κυπριακή Προεδρία υπέβαλε ένα συμβιβαστικό κείμενο 
σχετικά με την πρόταση1. Το κείμενο αυτό διατηρεί τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για το 
άρθρο 1, παράγραφος 8, στοιχείο β, σχετικά με τις εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις
επισήμανσης, αλλά προβλέπει την έκδοση εκτελεστικών πράξεων για όλες τις άλλες 
προαναφερθείσες σχετικές διατάξεις. 

                                               
1 Έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 13763/12.
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V. Συμπέρασμα και σύσταση

Κατά τη συνεδρίασή της στις 21 Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε 
ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση1:

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί, με εξαίρεση το άρθρο 1, 
παράγραφος 2, της πρότασης, το οποίο αφορά μια κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό 
των ετήσιων πωλήσεων και για το οποίο θα πρέπει να προβλέπεται η έκδοση κατ' 
εξουσιοδότηση και όχι εκτελεστικών πράξεων, ότι η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την 
προσαρμογή των διατάξεων επιτροπολογίας της οδηγίας περί ηλεκτρικών στηλών στα άρθρα 
290 και 291 ΣΛΕΕ, είναι ορθή. Ως προς τη διάρκεια της εξουσιοδότησης, ο νομοθέτης είναι 
ελεύθερος να επιλέξει την «επιλογή 2» της Κοινής Συνεννόησης.

Ενόψει των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών που ενέκρινε η Διάσκεψη των Προέδρων, 
και εφόσον πληρούνται προδήλως τα κριτήρια του άρθρου 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την κοινή 
μεθοδολογία του άρθρου 1, παράγραφος 2, της πρότασης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων πρέπει να επιμείνει στις κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις για την εν λόγω διάταξη, και πρέπει να υποστηρίξει την προσαρμογή που προτείνει η 
Επιτροπή για τις λοιπές σχετικές διατάξεις. Εάν το Συμβούλιο διατηρήσει το συμβιβαστικό 
του κείμενο και την άποψη ότι οι εκτελεστικές πράξεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
εκτενέστερα, η επιτροπή οφείλει να ενημερώσει το Συμβούλιο ότι ο φάκελος ως έχει δεν θα 
κατατεθεί στην ολομέλεια, και αν το Συμβούλιο εξακολουθεί να επιμένει, η επιτροπή θα 
πρέπει να συστήσει την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου χωρίς συμφωνία σε πρώτη 
ανάγνωση. 

Με εξαιρετική εκτίμηση

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Παρόντες ήταν οι ακόλουθοι: Evelyn Regner (ασκούσα χρέη προέδρου), Raffaele Baldassarre (αντιπρόεδρος), 
Françoise Castex (αντιπρόεδρος), Francesco Enrico Speroni (εισηγητής), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Marielle 
Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, 
József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.


