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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι η διαμόρφωση κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιείται και 
υπό του νομοθετικού επιπέδου, υπό τη μορφή νομικών πράξεων που αναπτύσσουν και 
εφαρμόζουν νομοθετικές πράξεις, και ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται η σωστή 
εφαρμογή της Συνθήκης προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο δημοκρατικής 
νομιμότητας και για αυτές τις νομικές πράξεις·

2. τονίζει ότι οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και οι εκτελεστικές πράξεις θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για θέματα τεχνικού και/ή διοικητικού χαρακτήρα: τα πολιτικά 
θέματα θα πρέπει να υπάγονται στη δημοκρατική και χαρακτηριζόμενη από διαφάνεια 
διαδικασία της συναπόφασης, στην οποία έχουν πρόσβαση οι Ευρωπαίοι πολίτες·

3. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης, οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις και οι εκτελεστικές πράξεις καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και, ως εκ τούτου,
δεν μπορούν να υποκαταστήσουν οι μεν τις δε· θεωρεί ότι η οριοθέτηση κατ’ 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων, καθώς και η κατάλληλη επιλογή των 
διατάξεων που πρέπει να περιλαμβάνονται στη βασική νομοθετική πράξη, συνιστούν 
σημαντικά πολιτικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε πρώιμο στάδιο κατά 
την προετοιμασία των νομοθετικών εκθέσεων από τους εισηγητές, με τη βοήθεια των 
γραμματειών των επιτροπών και άλλων υπηρεσιών, ιδίως της Νομικής Υπηρεσίας·

4. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει, βασιζόμενη στα διάφορα στάδια της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων, μια σειρά συγκεκριμένων διοργανικών κριτηρίων για τη 
χρησιμοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων και να καθιερώσει 
μηχανισμούς αναθεώρησης·

5. υπογραμμίζει τις ολοένα αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις του με το Συμβούλιο, ως αποτέλεσμα της 
απροθυμίας του Συμβουλίου να λάβει υπόψη τη χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
καθώς και λόγω του γεγονότος ότι, παρόλο που η δυνατότητα να συμπεριληφθούν όλα τα 
αναγκαία στοιχεία στη βασική πράξη συνιστά μια νομικά ασφαλή επιλογή που θα 
οδηγούσε στην ύπαρξη εκτελεστικών πράξεων μόνο, η εφαρμογή της προσέγγισης αυτής 
θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά δύσκολη σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στους τομείς 
όπου οι τεχνολογίες εξακολουθούν να αναπτύσσονται, και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί 
να οδηγήσει σε νομοθετήματα που δεν ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της βελτίωσης της 
νομοθεσίας στην ΕΕ· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του ρόλου της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, να τηρήσει τις δεσμεύσεις της σύμφωνα με τα άρθρα 290 
και 291 της Συνθήκης της Λισαβόνας και να υποστηρίξει το Κοινοβούλιο όσον αφορά 
την προάσπιση των δικαιωμάτων του στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο·

6. πιστεύει, προκειμένου να καταστεί ισχυρότερη η θέση των εισηγητών του στις 
νομοθετικές διαπραγματεύσεις, ότι πρέπει να αξιοποιείται περισσότερο η δυνατότητα 
παροχής γνωμοδότησης από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 37 α 
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του Κανονισμού του·

7. εκφράζει, δεδομένης της τρέχουσας εχθρικής στάσης του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τη 
χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, την ανησυχία του όσον αφορά την εναρμόνιση, 
καθώς το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να απολέσει τα δικαιώματα ελέγχου του εάν τα 
μέτρα της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο μετατραπούν σε εκτελεστικές πράξεις στις 
περιπτώσεις σημαντικών και πολιτικά ευαίσθητων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως εκείνων 
που σχετίζονται με την ασφάλεια· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα Συμβούλιο να 
συμμορφωθούν στη Συνθήκη και τους στόχους της και να εγγυηθούν τον δημοκρατικό 
έλεγχο μέσω των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου επί των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων·

8. τονίζει ότι, σε πολλούς τομείς της νομοθεσίας, όπως στον τομέα των μεταφορών, είναι 
πιθανό ζητήματα που αρχικά φαίνεται να είναι μάλλον τεχνικά να συνεπάγονται πολιτικές 
επιλογές με σημαντικές συνέπειες· ως εκ τούτου, υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η δημοκρατική νομιμότητα σε ολόκληρη την νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εφοδιαστεί με επαρκή τεχνογνωσία, ώστε να 
μπορεί να ασκεί ανεξάρτητα τα δικαιώματά του για έλεγχο· 

9. υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής του Κοινοβουλίου στο στάδιο προπαρασκευής 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, δεδομένου ότι η σωστή άσκηση του δικαιώματος του 
Κοινοβουλίου για έλεγχο σε ό,τι αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι δυνατόν να 
δυσχεραίνεται ελλείψει της κατάλληλης παρακολούθησης του σταδίου προπαρασκευής 
τους και ελλείψει της τεχνογνωσίας που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση του 
περιεχομένου τους, δεδομένων των περιορισμών όσον αφορά τον χρόνο και τους πόρους 
που παρέχονται για τον έλεγχό τους σε επίπεδο επιτροπών·  

10. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την παροχή ιδίου επιπέδου πληροφόρησης και 
διαφάνειας στους εμπειρογνώμονες τόσο των κρατών μελών όσο και του Κοινοβουλίου·

11. επιμένει, στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης των νομοθετικών πράξεων με τα δεδομένα που 
έχουν προκύψει μετά την Λισαβόνα, ότι τα μέτρα που υπόκειντο προηγουμένως σε 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο θα πρέπει μάλλον να μετατραπούν σε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις και όχι σε εκτελεστικές πράξεις, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων 
δεόντως αιτιολογημένων.
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