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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για 
ορισμένα γεωργικά προϊόντα («κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ»)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του Sejm της Δημοκρατίας της 
Πολωνίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

του Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας

της 4ης Μαρτίου 2011

στο οποίο διατυπώνεται αιτιολογημένη γνώμη

σχετικά με την ασυμβατότητα με την αρχή της επικουρικότητας

της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής

οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά

προϊόντα («κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ»)

(COM(2010) 799 τελικό)

Κατόπιν εξέτασης της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 

κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («κανονισμός ενιαίας 

ΚΟΑ») (COM(2010) 799 τελικό), το Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση 

κανονισμού δεν είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Η πρόταση κανονισμού παραβιάζει την αρχή της 

επικουρικότητας λόγω του περιεχομένου των προτεινόμενων διατάξεων και του γεγονότος ότι δεν αναφέρονται 

οι λόγοι για τους οποίους η πρόταση κανονισμού συνάδει με τη συγκεκριμένη αρχή.

1. Το Sejm δεν συμμερίζεται την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ο μοναδικός σκοπός του 

προτεινόμενου κανονισμού είναι η εναρμόνισή του με τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας. Βάσει των διατάξεων του κανονισμού, θα ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει 

πράξεις σε τομείς οι οποίοι επί του παρόντος δεν ρυθμίζονται, ή ρυθμίζονται μόνον εν μέρει, σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Κατά την άποψη του Sejm, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι 

στόχοι της πρότασης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη ή ότι, λόγω της κλίμακας ή των 

αποτελεσμάτων των προτεινόμενων μέτρων, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ. Συνεπώς, δεν 

ικανοποιούνται τα κριτήρια περί συμμόρφωσης με την αρχή της επικουρικότητας, που αφορούν την ανάγκη 

ανάληψης δράσης από την ΕΕ αντί από τα κράτη μέλη.

2. Το Sejm διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με την εκχώρηση στην Επιτροπή των νέων εξουσιών που 

αναφέρονται στην πρόταση κανονισμού. Το Sejm θεωρεί ότι το άρθρο 310 της πρότασης κανονισμού δεν 

συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Το εν λόγω άρθρο παρέχει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να 

εγκρίνει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, διατάξεις σχετικά με τις δηλώσεις που υποβάλλουν οι παραγωγοί 

ανεπεξέργαστου γάλακτος. Επί του παρόντος, οι κανονισμοί σε αυτόν τον τομέα εγκρίνονται από τα κράτη 

μέλη. Η πρόταση που διατυπώνεται στο άρθρο 310 της πρότασης κανονισμού θεσπίζει νομικά πρότυπα για 
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μέτρα των οποίων οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν, και έχουν πράγματι επιτευχθεί, επί του παρόντος, μέσω 

της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών. Συνεπώς, η εν λόγω διάταξη δεν είναι συμβατή με την αρχή της 

επικουρικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν διατύπωσε στην αιτιολογία της πρότασης κανονισμού κανένα επιχείρημα υπέρ της 

ανάγκης μεταφοράς των κανονισμών αναφορικά με την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων στον τομέα του 

γάλακτος από το επίπεδο της εθνικής νομοθεσίας στο επίπεδο της νομοθεσίας της ΕΕ.

Το Sejm διατηρεί παρόμοιες επιφυλάξεις όσον αφορά το άρθρο 126, το άρθρο 172, στοιχείο στ) και το 

άρθρο 229, παράγραφος 4, της πρότασης κανονισμού.

3. Το Sejm εκφράζει επίσης επιφυλάξεις σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχουν προσδιορισθεί τα 

κριτήρια βάσει των οποίων θα καθορίζεται εάν ένας συγκεκριμένος τομέας θα ρυθμίζεται με 

κατ’°εξουσιοδότηση πράξεις ή εκτελεστικές πράξεις. Οι πράξεις αυτές, που θα εγκρίνονται από την Επιτροπή 

σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν θα υπόκεινται σε έλεγχο από τα εθνικά κοινοβούλιο όσον αφορά τη 

συμμόρφωσή τους με την αρχή της επικουρικότητας διότι δεν συνιστούν νομοθετικές πράξεις. Το πεδίο των 

αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται στην Επιτροπή δυνάμει της πρότασης κανονισμού πρέπει, συνεπώς, να 

υπόκειται σε συγκεκριμένο έλεγχο όσον αφορά τη συμμόρφωσή του με την αρχή της επικουρικότητας, 

προκειμένου να προληφθεί το ενδεχόμενο μελλοντικών διακριτικών ενεργειών εκ μέρους της Επιτροπής.

Όσον αφορά τις κατ’°εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΣΛΕΕ), το Sejm αντιτίθεται στο υπερβολικά ευρύ πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που 

παρέχουν στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να εγκρίνει τέτοιου είδους πράξεις. Δυνάμει της πρότασης 

κανονισμού παρέχεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να συμπληρώνει ή να τροποποιεί μέτρα τα οποία 

εγκρίνονται από τα νομοθετικά σώματα της ΕΕ, δηλαδή το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά 

την άποψη του Sejm, το πεδίο των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με την πρόταση 

κανονισμού πρέπει να ερμηνευτεί αυστηρά. Αυτές οι αρμοδιότητες πρέπει να προσδιοριστούν σαφώς, επακριβώς 

και λεπτομερώς, καθορίζοντας τα όρια τα οποία οι εγκρινόμενες πράξεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν. Ωστόσο, 

πολλές από τις διατάξεις της πρότασης κανονισμού (παραδείγματος χάριν το άρθρο 30, παράγραφος 1, το 

άρθρο 31, το άρθρο 35, το άρθρο 43, παράγραφος 1, το άρθρο 46 και το άρθρο 78 σε συνδυασμό με το άρθρο 

321, παράγραφος 1), παρέχουν στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να εγκρίνει, για απεριόριστο διάστημα, ειδικές 

αρχές ή όρους στον ρυθμιζόμενο τομέα. Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος του πεδίου αρμοδιοτήτων της 

Επιτροπής, και ελλείψει αιτιολόγησης αυτού, το Sejm επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να 

εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε τομείς που είναι σημαντικοί για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ απαιτεί η άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να 

υπόκειται σε έλεγχο από τα κράτη μέλη σύμφωνα με διατάξεις που εγκρίνονται εκ των προτέρων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Ωστόσο, δεν έχουν εγκριθεί τέτοιου είδους διατάξεις. Το Sejm
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θεωρεί ότι δεν μπορεί να ανατεθεί αρμοδιότητα στην Επιτροπή, σύμφωνα με τον κανονισμό, να εγκρίνει εκτελεστικές 

πράξεις όταν η διαδικασία για τον έλεγχό τους από τα κράτη μέλη παραμένει άγνωστη.

Το Sejm εκφράζει την άποψη ότι η πρόταση κανονισμού παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Το 

απροσδιόριστο πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής να εγκρίνει κατ’°εξουσιοδότηση πράξεις, σε συνδυασμό με 

την άγνωστη διαδικασία μέσω της οποίας τα κράτη μέλη θα ελέγχουν την έγκριση εκτελεστικών πράξεων, 

επιτρέπει στην Επιτροπή να ασκεί κανονιστική δράση, παρά το γεγονός ότι οι σχετικοί στόχοι θα μπορούσαν να 

επιτευχθούν επαρκώς σε εθνικό επίπεδο.

4. Το Sejm διατυπώνει επιφυλάξεις για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αιτιολόγησε με οιονδήποτε τρόπο 

τη συμμόρφωση προς την αρχή της επικουρικότητας των διατάξεων της πρότασης κανονισμού που αναθέτουν 

στην Επιτροπή την εξουσία να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) και εκτελεστικές 

πράξεις (άρθρο 291 ΣΛΕΕ), κατά παράβαση του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή 

των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (πρωτόκολλο αριθ. 2). Η αιτιολόγηση της 

συμμόρφωσης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης προς την αρχή της επικουρικότητας διαδραματίζει καθοριστικό 

ρόλο στον έλεγχο από τα εθνικά κοινοβούλια της τήρησης της εν λόγω αρχής, καθώς τους επιτρέπει να 

πληροφορηθούν και να αξιολογήσουν τα επιχειρήματα για τη θέσπιση των συγκεκριμένων διατάξεων που 

παρατίθενται στην προτεινόμενη πράξη. Επίσης, η αιτιολόγηση μιας νομοθετικής πράξης της ΕΕ επιτρέπει τον 

έλεγχο της νομιμότητάς της από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο προσφυγής ακύρωσης 

(άρθρο 263 ΣΛΕΕ).

Στην αιτιολογία της πρότασης κανονισμού, η Επιτροπή αναφέρει ότι ο κανονισμός συνάδει με την αρχή 

της επικουρικότητας, ωστόσο, δεν παρουσιάζει κανένα επιχείρημα που να υποστηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό. Η 

Επιτροπή επισημαίνει ότι η γεωργική πολιτική αποτελεί συντρέχουσα αρμοδιότητα της ΕΕ και των κρατών 

μελών, γεγονός που σημαίνει ότι εφόσον η ΕΕ δεν νομοθετεί στον τομέα, τα κράτη μέλη διατηρούν τις 

αρμοδιότητές τους. Η Επιτροπή επισημαίνει στο σκεπτικό της πρότασης κανονισμού ότι «Η παρούσα πρόταση 

περιορίζεται στην προσαρμογή της ενιαίας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στις νέες απαιτήσεις που εισήχθησαν με 

τη Συνθήκη της Λισαβόνας» και ότι ως εκ τούτου «η υφιστάμενη ενωσιακή προσέγγιση δεν θίγεται από την 

παρούσα πρόταση».

Λόγω της αοριστίας των ισχυρισμών που διατυπώνονται στην αιτιολογία της πρότασης κανονισμού 

όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με την αρχή της επικουρικότητας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η αιτιολογία 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2, στο οποίο ορίζεται ότι οι λόγοι που 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ένας στόχος της Ένωσης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης 

στηρίζονται σε ποιοτικούς ή σε ποσοτικούς δείκτες, όπως το συμπέρασμα ότι η νομιμότητα μιας νομοθετικής 

πράξης μπορεί να ελέγχεται.

Ελλείψει λεπτομερούς αιτιολόγησης της πρότασης κανονισμού σχετικά με τη συμμόρφωσή της με την 

αρχή της επικουρικότητας, το Sejm, ως το σώμα του εθνικού κοινοβουλίου που ασκεί έλεγχο εν προκειμένω, 



CM\860153EL.doc 5/5 PE460.820v01-00

EL

αδυνατεί να αξιολογήσει θετικά τα επιχειρήματα που προβάλλει η Επιτροπή ώστε να κρίνει ότι η πρόταση 

κανονισμού συνάδει με την εν λόγω αρχή. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Sejm θεωρεί ότι η Επιτροπή, 

αδυνατώντας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις παρουσίασης μιας λεπτομερούς αιτιολόγησης αναφορικά με τη 

συμμόρφωση της πρότασης κανονισμού με την αρχή της επικουρικότητας, παραβίασε την αρχή της 

επικουρικότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ SEJM

Grzegorz Schetyna

[υπογραφή]
[σφραγίδα]


