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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων 
και τον έλεγχο από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από 
την Επιτροπή
(2012/2323(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τον 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 Επιτροπή1,

– έχοντας υπόψη την Κοινή Συνεννόηση για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η οποία 
εγκρίθηκε στις 3 Μαρτίου 2011 από τη Διάσκεψη των Προέδρων,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2, και ιδίως το σημείο 15 και το Παράρτημα 
1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο στις 5 Σεπτεμβρίου 2012 στην 
υπόθεση C-355/10, Κοινοβούλιο κατά Επιτροπής (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί), καθώς 
και την εκκρεμή υπόθεση C-427/12, Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την αρμοδιότητα 
νομοθετικής εξουσιοδότησης3,

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με την έλλειψη προόδου 
στο Συμβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2013),

                                               
1 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
2 ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
3 ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 6.
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε τη δυνατότητα για το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο («ο νομοθέτης») να εκχωρούν, με νομοθετική πράξη 
(«βασική πράξη»), στην Επιτροπή μέρος των αρμοδιοτήτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η νομοθετική εξουσιοδότηση είναι μία ευαίσθητη λειτουργία με την οποία ανατίθεται 
στην Επιτροπή η άσκηση μιας αρμοδιότητας που είναι σύμφυτη με τον ρόλο του 
νομοθέτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αφετηρία για την εξέταση του ζητήματος της 
νομοθετικής εξουσιοδότησης πρέπει, συνεπώς, να είναι πάντοτε η ελευθερία του 
νομοθέτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πάγια νομολογία επιφυλάσσει αποκλειστικά στον 
νομοθέτη τη θέσπιση κανόνων που είναι ουσιώδεις για το ρυθμιζόμενο ζήτημα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η εκχωρηθείσα αρμοδιότητα μπορεί να συνίσταται 
μόνο στη συμπλήρωση ή την τροποποίηση τμημάτων μιας νομοθετικής πράξης που δεν 
είναι ουσιώδους σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
θα εκδίδει στη συνέχεια η Επιτροπή θα είναι μη νομοθετικές πράξεις γενικής ισχύος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική πράξη πρέπει να ορίζει ρητώς τους στόχους, το 
περιεχόμενο, την έκταση και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης αυτής και πρέπει να ορίζει 
τους όρους στους οποίους υπόκειται η εξουσιοδότηση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να καθοριστούν οι πρακτικές ρυθμίσεις και οι 
συμφωνημένες αποσαφηνίσεις σχετικά με την εκχώρηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
συμφώνησαν σε μια Κοινή Συνεννόηση για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, προκειμένου 
να υπάρξει ομαλή άσκηση των εκχωρηθεισών αρμοδιοτήτων και αποτελεσματικός 
έλεγχος των εν λόγω αρμοδιοτήτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
θεσπίζουν όλα τα μέτρα εσωτερικού δικαίου που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των 
νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν, ωστόσο 
απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή νομικά δεσμευτικών πράξεων της 
Ένωσης, οι πράξεις αυτές οφείλουν να αναθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 
Επιτροπή (και, σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, στο Συμβούλιο), όπως προβλέπει 
το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν η βασική πράξη απαιτεί η έγκριση 
εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή να υπόκειται σε έλεγχο από τα κράτη μέλη, οι 
πράξεις αυτές πρέπει να αναθέτουν τις εν λόγω εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
βασική δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή με δήλωση που επισυνάπτεται στον εν λόγω 
κανονισμό ήταν η επείγουσα εναρμόνιση του κεκτημένου (acquis) με το νέο σύστημα 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που πρόκειται να ολοκληρωθεί κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένων βασικών πράξεων 
που αναφέρονται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (ΚΔΕ)· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καθήκον του νομοθέτη να καθορίζει, κατά περίπτωση, τον 
βαθμό λεπτομέρειας κάθε νομοθετικής πράξης και, ως εκ τούτου, να καθορίζει επίσης εάν 
θα εκχωρεί στην Επιτροπή αρμοδιότητες έγκρισης κατ’ εξουσιοδότησης πράξεων, καθώς 
και εάν απαιτούνται αρμοδιότητες που θα διασφαλίζουν ενιαίες προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή της νομοθετικής πράξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάθεση τέτοιων κατ’
εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών αρμοδιοτήτων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 
υποχρέωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενδεχόμενο μιας τέτοιας ανάθεσης πρέπει, 
ωστόσο, να εξετάζεται όταν απαιτούνται ευελιξία και αποτελεσματικότητα που δεν 
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μπορούν να επιτευχθούν μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η απόφαση ανάθεσης κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να επιτρέπουν τον 
δικαστικό έλεγχο της εγκρινόμενης λύσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι νομοθετικές διαπραγματεύσεις επί πολλών εγγράφων έχουν 
δείξει αποκλίνουσες ερμηνείες μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε συγκεκριμένα 
ζητήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 37α του Κανονισμού του, οι 
επιτροπές του Κοινοβουλίου μπορούν να ζητούν γνωμοδότηση από την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων κατά την εξέταση πρότασης που περιέχει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Ιανουαρίου 2012, η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε 
μια κοινή γραμμή, και, στις 19 Απριλίου 2012, ενέκρινε μια οριζόντια προσέγγιση που 
πρέπει να ακολουθείται από επιμέρους επιτροπές, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
διαφορές απόψεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει περαιτέρω 
ώθηση στην κοινή γραμμή με τον καθορισμό των δικών του κριτηρίων για την εφαρμογή 
των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ και καταβάλλοντας προσπάθειες για την επίτευξη 
συμφωνίας με το Συμβούλιο και την Επιτροπή ως προς τα εν λόγω κριτήρια· 

1. θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω κριτήρια κατά την 
εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ:

 Ο δεσμευτικός ή μη δεσμευτικός χαρακτήρας ενός μέτρου πρέπει να καθορίζεται με βάση 
τον χαρακτήρα και το περιεχόμενό του· μόνο η εξουσιοδότηση θέσπισης νομικά 
δεσμευτικών μέσων μπορεί να εκχωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ.

 Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί νομοθετικές πράξεις μόνο με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει την τροποποίηση παραρτημάτων, καθώς τα 
παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της νομοθετικής πράξης. Τα παραρτήματα
δεν προστίθενται ούτε απαλείφονται με στόχο την ενεργοποίηση ή την αποφυγή της 
χρήσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων· εάν ο νομοθέτης αποφασίσει ότι ένα κείμενο πρέπει 
να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της βασικής πράξης, μπορεί να αποφασίσει να το 
συμπεριλάβει σε παράρτημα.

 Τα μέτρα που αποσκοπούν στον περαιτέρω προσδιορισμό του ακριβούς περιεχομένου των 
υποχρεώσεων που ορίζονται στη νομοθετική πράξη είναι σχεδιασμένα ώστε να 
συμπληρώνουν τη βασική πράξη, προσθέτοντας μη ουσιώδη στοιχεία. 

 Τα μέτρα που οδηγούν σε μια επιλογή προτεραιοτήτων, στόχων, αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων πρέπει να θεσπίζονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, εφόσον ο 
νομοθέτης αποφασίσει να μην τα συμπεριλάβει στην ίδια τη νομοθετική πράξη.

 Τα μέτρα που είναι σχεδιασμένα να καθορίζουν (περαιτέρω) προϋποθέσεις, κριτήρια ή 
απαιτήσεις –η εκπλήρωση των οποίων πρέπει να διασφαλίζεται από τα κράτη μέλη ή από 
άλλα πρόσωπα ή οντότητες τις οποίες αφορά άμεσα η νομοθεσία– αλλάζουν, εξ ορισμού, 
το περιεχόμενο της νομοθεσίας και προσθέτουν νέους κανόνες γενικής ισχύος. Επομένως, 
η δημιουργία τέτοιων επιπρόσθετων κανόνων ή κριτηρίων δύναται να πραγματοποιείται 
μόνο μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. Αντιθέτως, η εφαρμογή των κανόνων ή των 
κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί ήδη με τη βασική πράξη (ή με μελλοντική κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη), χωρίς να τροποποιούν την ουσία των δικαιωμάτων ή των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά και χωρίς να κάνουν περαιτέρω επιλογές 
πολιτικής, μπορεί να επιτευχθεί μέσω εκτελεστικών πράξεων. 

 Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
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επιπρόσθετους δεσμευτικούς κανόνες γενικής ισχύος που επηρεάζουν κατ’ ουσίαν τα 
δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη βασική πράξη. Τα εν λόγω μέτρα 
συμπληρώνουν, εξ ορισμού, εκείνα που προβλέπονται στη βασική πράξη, 
προσδιορίζοντας περαιτέρω την πολιτική της Ένωσης. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

 Ένα μέτρο που καθορίζει το είδος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στο 
πλαίσιο της βασικής πράξης (δηλαδή το ακριβές περιεχόμενο των πληροφοριών) γενικά 
συμπληρώνει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών και πρέπει να τίθεται σε εφαρμογή
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 

 Ένα μέτρο που καθορίζει τις ρυθμίσεις για την παροχή πληροφοριών (δηλαδή τον 
μορφότυπο) γενικά δεν ενισχύει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. Αντιθέτως, ένα 
τέτοιο μέτρο επιτρέπει την ενιαία εφαρμογή. Πρέπει, επομένως, να εφαρμόζεται, κατά 
γενικό κανόνα, μέσω εκτελεστικών πράξεων.

 Τα μέτρα με τα οποία θεσπίζεται μια διαδικασία (δηλαδή ένας τρόπος εκτέλεσης ή 
εφαρμογής) μπορεί να είναι είτε κατ’ εξουσιοδότηση είτε εκτελεστική πράξη (ή ακόμα 
και ουσιαστικό στοιχείο βασικής πράξης) ανάλογα με το περιεχόμενο, το πλαίσιο και τον 
χαρακτήρα των διατάξεων που περιλαμβάνονται στη βασική πράξη. Τα μέτρα που 
καθορίζουν λεπτομέρειες διαδικασιών προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες 
για την εφαρμογή μιας υποχρέωσης που προβλέπεται στη βασική πράξη πρέπει, γενικά, 
να είναι εκτελεστικά μέτρα.

 Όπως και με τις διαδικασίες, η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό μεθόδων (δηλαδή 
τρόπων εκτέλεσης ενός συγκεκριμένου πράγματος με τακτικό και συστηματικό τρόπο) ή 
μεθοδολογίας (δηλαδή κανόνων για τον καθορισμό των μεθόδων) μπορούν να 
προϋποθέτουν κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις, ανάλογα με το περιεχόμενο 
και το πλαίσιο.

 Σε γενικές γραμμές, οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
περιπτώσεις που η βασική πράξη αφήνει σημαντικό περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στην 
Επιτροπή να συμπληρώσει το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται στη βασική πράξη.

 Οι εξουσιοδοτήσεις μπορούν να αποτελούν μέτρα γενικής ισχύος. Για παράδειγμα, κάτι 
τέτοιο ισχύει στην περίπτωση αποφάσεων που αφορούν την άδεια ή την απαγόρευση 
συμπερίληψης μιας συγκεκριμένης ουσίας σε τρόφιμα, καλλυντικά κ.λπ. Οι αποφάσεις 
αυτές είναι γενικές, επειδή αφορούν κάθε φορέα που είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει 
μια τέτοια ουσία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν η απόφαση της Επιτροπής βασίζεται 
πλήρως σε κριτήρια που περιέχονται στη βασική πράξη, πρέπει να αποτελεί εκτελεστική 
πράξη, με την προϋπόθεση ότι ο νομοθέτης δεν επέλεξε να καταστήσει τις 
εξουσιοδοτήσεις αναπόσπαστο μέρος της βασικής πράξης με τη μορφή παραρτήματος· 
εάν προσθέτει νέο κανονιστικό περιεχόμενο που επηρεάζει την ουσία των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεων, προσθέτοντας έτσι δευτερεύοντα πολιτικό προσανατολισμό ή 
επιλογές πολιτικής στη βασική πράξη, συμπληρώνοντάς την με τον τρόπο αυτόν, πρέπει 
να αποτελεί κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

 Μια νομοθετική πράξη μπορεί να εκχωρεί στην Επιτροπή μόνο την αρμοδιότητα να 
εκδίδει μη νομοθετικές πράξεις γενικής ισχύος. Επομένως, μέτρα ατομικής ισχύος δεν 
μπορούν να θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Μια πράξη γενικής ισχύος είναι 
μια πράξη που θεσπίζει κανόνες οι οποίοι προορίζονται να εφαρμοστούν επί 
απροσδιορίστου αριθμού αποδεκτών.



PR\936496EL.doc 7/9 PE510.803v01-00

EL

 Οι εκτελεστικές πράξεις δεν πρέπει να προσθέτουν περαιτέρω πολιτικό προσανατολισμό 
και οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται στην Επιτροπή δεν πρέπει να αφήνουν σημαντικό 
περιθώριο διακριτικής ευχέρειας.

 Τα μέτρα που συνεπάγονται προσωρινή απόκλιση από τους κανόνες που θεσπίζονται με 
τη βασική πράξη και πρέπει να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένη περίπτωση, κάτω από 
συγκεκριμένες, σαφώς προσδιορισμένες συνθήκες και για περιορισμένο χρονικό διάστημα 
δεν τροποποιούν ούτε συμπληρώνουν τη βασική πράξη. Πρέπει, ως εκ τούτου, να 
θεσπίζονται με εκτελεστικές πράξεις. Ωστόσο, όταν τα εν λόγω μέτρα συνεπάγονται πιο 
μόνιμη απόκλιση από τους κανόνες που θεσπίζονται στη βασική πράξη, υπερβαίνοντας 
ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, πρέπει να θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις·

2. προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το 
Κοινοβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά τα προαναφερθέντα κριτήρια· 
κρίνει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο αναθεώρησης της διοργανικής 
συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία θα περιλαμβάνει ανάλογα κριτήρια·

3. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι η εναρμόνιση του κεκτημένου με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πραγματοποιηθεί μερικώς μόνο, τέσσερα χρόνια μετά την 
έναρξη ισχύος της· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τυχόν εκκρεμείς προτάσεις 
εναρμόνισης· ζητεί από την προεδρία του Συμβουλίου να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε, μέσω συνομιλιών, να σημειωθεί πρόοδος σε αυτές τις δέσμες μέτρων 
που επί του παρόντος καθυστερούν στο Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων 
στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας· θεωρεί ότι τουλάχιστον οι περιπτώσεις εκείνες 
που στο παρελθόν έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο της ΚΔΕ πρέπει πλέον να εναρμονιστούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ·

4. εκφράζει ανησυχία ότι, παρά το γεγονός ότι η συστηματική ένταξη όλων των στοιχείων 
πολιτικής στη βασική πράξη μπορεί να αποτελεί σωστή λύση σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, ωστόσο εν ευθέτω χρόνω μπορεί να ακυρώσει τον χαρακτήρα του άρθρου 
290 της ΣΛΕΕ ως πολύτιμου μέσου εξορθολογισμού της νομοθετικής διαδικασίας, που 
ήταν και η αρχική του αιτιολογία·

5. ενθαρρύνει τις επιτροπές του να παρακολουθούν στενά τη χρήση κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικών πράξεων στο αντίστοιχο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι προβεί σε απολογισμό της πρακτικής εφαρμογής των 
άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ και να παράσχει στους εισηγητές μια σειρά από πρακτικές 
κατευθυντήριες γραμμές κατά την ενασχόλησή τους με κατ’ εξουσιοδότηση και με 
εκτελεστικές πράξεις. Μέχρι τις 18 Ιουλίου 2013, το Κοινοβούλιο είχε δεχτεί 69 κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις (4 το 2010, 7 το 2011, 38 το 2012 και 20 μέχρι στιγμής το 2013), οι 
οποίες περιελάμβαναν 64 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς, 2 κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίες 
και 3 κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις, και κανένας συννομοθέτης δεν έχει μέχρι στιγμής 
αντιταχθεί σε κάποια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Οι μεγάλες προσδοκίες που συνδέονταν με τις εκθέσεις σχετικά με την εκχώρηση 
νομοθετικών αρμοδιοτήτων και με τον κανονισμό για τις εκτελεστικές πράξεις το 2010 και το 
2011 –του οποίου ήμουν εισηγητής– δεν επαληθεύτηκαν.  Τα εν λόγω μέσα σχεδιάστηκαν με 
στόχο να βελτιώσουν περαιτέρω τον έλεγχο που ασκείται από τους συννομοθέτες παράγωγου 
δικαίου και ως εκ τούτου να ενισχύσουν τη δημοκρατική νομιμότητα των πράξεων αυτών. 
Στόχος τους ήταν επίσης να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και να απλοποιήσουν 
περαιτέρω τη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για την προετοιμασία της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, συστήθηκε μια διοικητική ομάδα 
έργου, αποτελούμενη από διοικητικούς υπαλλήλους προερχόμενους από τις γνωμοδοτικές 
επιτροπές και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, και συντάχθηκε ένα έγγραφο 
εργασίας με τα βασικά ζητήματα, τα οποία θα μπορούσαν να περιγραφούν ευρέως ως σχετικά 
με δύο διαφορετικούς τομείς: 

1. Η επιλογή μεταξύ της χρήσης κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων προκαλεί 
δυσκολίες στο πλαίσιο πολλών διαπραγματεύσεων σχετικά με νέες νομοθετικές 
προτάσεις της Επιτροπής και με προτάσεις για την εναρμόνιση της ισχύουσας 
νομοθεσίας με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. 

2. Τίθενται αρκετά ζητήματα που άπτονται της κατάρτισης και της έγκρισης από την 
Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και σχεδίων εκτελεστικών πράξεων, καθώς 
και της διαχείρισής τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των 
διαφορετικών τρόπων με τους οποίους το Κοινοβούλιο ασκεί τις εξουσίες ελέγχου 
που διαθέτει, της συμμετοχής εμπειρογνωμόνων και της δημιουργίας 
αποτελεσματικής και αποδοτικής ροής πληροφοριών μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
και στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου.

Η οριοθέτηση των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων και η ορθή και πλέον 
ενδεδειγμένη επιλογή των διατάξεων που θα συμπεριληφθούν στη βασική πράξη είναι 
ζητήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των περισσότερων διαπραγματεύσεων επί 
νομοθετικών προτάσεων. Ως εκ τούτου, παρουσιάζω μια σειρά από πρακτικές προτάσεις για 
τη διασφάλιση των προνομίων του Κοινοβουλίου και για την καθοδήγηση των βουλευτών και 
του προσωπικού στο εν λόγω έργο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές θέσεις του 
Κοινοβουλίου, την «οριζόντια προσέγγιση» που εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων 
και τις τακτικές διαδικασίες ελέγχου που επιτελούν οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου.
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Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό οι επιτροπές να κάνουν αυξημένη χρήση της 
δυνατότητας να ζητήσουν γνωμοδότηση από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, σύμφωνα με 
το άρθρο 37α του Κανονισμού του για τη χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Απώτερος στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να ενοποιήσει το έργο που έχει γίνει τόσο σε 
διοικητικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση 
στους συννομοθέτες και την Επιτροπή, σχετικά με ζητήματα που αφορούν κατ’ 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις κατά τα τελευταία τέσσερα έτη και να προλειάνει το 
έδαφος ώστε τα ζητήματα αυτά να αποτελέσουν μέρος μιας μελλοντικής αναθεώρησης της 
διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2003.


