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ΠΡΟΣΑΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο, κεηαμχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο 

(2016/2005(ACI)) 

Τν Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ην ζρέδην δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο 

λνκνζεζίαο, κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 17 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 295 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηεο πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζχλαςε δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο (COM(2015)0216 θαη παξαξηήκαηα), 

– έρνληαο ππφςε ηε ζπκθσλία πιαίζην ηεο 20ήο Οθησβξίνπ 2010 γηα ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
1
 («ε ζπκθσλία 

πιαίζην ηνπ 2010»), 

– έρνληαο ππφςε ηε δηνξγαληθή ζπκθσλία ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2003 γηα ηε βειηίσζε 

ηεο λνκνζεζίαο, κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
2
 («Γηνξγαληθή 

πκθσλία ηνπ 2003»), 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ θαη ηελ επηθνπξηθφηεηα θαη ηελ 

αλαινγηθφηεηα – 19ε έθζεζε «Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο» γηα ην 2011
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ην 

Πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο γηα ην 2016
4
, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 18εο θαη 19εο 

Φεβξνπαξίνπ 2016, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 140, παξάγξαθνο 1, ηνπ Καλνληζκνχ, 

                                                 
1
  ΔΔ L 304 ηεο 20.11.2010, ζ. 47. 

2
  ΔΔ C 321 ηεο 31.12.2003, ζ. 1. 

3
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0061. 

4
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0323. 
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– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πληαγκαηηθψλ Τπνζέζεσλ (A8-0039/2016), 

A. ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επαλεηιεκκέλεο εθθιήζεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο ηνπ 

2003 πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ην λέν λνκνζεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγήζεθε 

κε ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, λα παγησζνχλ νη ηξέρνπζεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη λα 

επηθαηξνπνηεζεί ε ζπκθσλία κε βάζε ην ζεκαηνιφγην γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαζψο θαη πνιιά εζληθά θνηλνβνχιηα έρνπλ εθθξάζεη ηηο απφςεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο Μαΐνπ 2015 κε ηίηιν «βειηίσζε 

ηεο λνκνζεζίαο γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα – έλα ζεκαηνιφγην ηεο ΔΔ» 

(COM(2015)0215), ηελ πξναλαθεξζείζα πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε 

δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο θαζψο θαη ηε ζπκθσλία πνπ 

επηηεχρζεθε κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζρεηηθά κε κηα λέα δηνξγαληθή ζπκθσλία γηα 

ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Κνηλνβνχιην, ζην πξναλαθεξζέλ ςήθηζκά ηνπ ηεο 16εο 

επηεκβξίνπ 2015, επηθξφηεζε ηελ έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα κηα λέα δηνξγαληθή 

ζπκθσλία γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο θαη θαζφξηζε κηα ζεηξά πξνηεξαηνηήησλ, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ εηήζην θαη 

πνιπεηή πξνγξακκαηηζκφ, ηε δηελέξγεηα δηεμνδηθφηεξσλ εθηηκήζεσλ αληηθηχπνπ ησλ 

ζρεδίσλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ δχν βξαρηφλσλ ηεο 

λνκνζεηηθήο εμνπζίαο θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο φζνλ αθνξά ηελ 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, ηε δηελέξγεηα θαηάιιεισλ δηνξγαληθψλ δηαβνπιεχζεσλ, ηελ 

πεξαηηέξσ εμέηαζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ζπζηάζεσλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ απφ ηελ Δπηηξνπή 

θαη ηε ιεπηνκεξή αηηηνιφγεζε γηα θάζε ζθνπνχκελε αλάθιεζε· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη δηνξγαληθέο δηαπξαγκαηεχζεηο μεθίλεζαλ επηζήκσο ζηηο 25 

Ηνπλίνπ 2015· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2015 ε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ελέθξηλε, 

θαηά πιεηνςεθία, ηελ πξνζσξηλή ζπκθσλία πνπ είρε επηηεπρζεί ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2015 

κεηαμχ ησλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ νκάδσλ ησλ ηξηψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζρεηηθά κε ην 

θείκελν κηαο λέαο δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο («ε λέα Γ»)· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κε ηε λέα Γ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηαζεί ε δηνξγαληθή 

ζπκθσλία ηνπ 2003 θαη ε δηνξγαληθή θνηλή πξνζέγγηζε γηα ηελ εθηίκεζε επηπηψζεσλ ηνπ 

Ννεκβξίνπ 2005 θαη φηη ζηφρνο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο λέαο Γ είλαη λα αληηθαηαζηήζεη 

ηελ θνηλή ζπλελλφεζε ηνπ 2011 γηα ηηο θαη  εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηεο Δπηηξνπήο πνπ εθηίζεληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ, ε λέα Γ δελ ζίγεη ηε ζπκθσλία πιαίζην 

ηνπ 2010·  

H. ιακβάλνληαο, σζηφζν, ππφςε φηη νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην ηνπ 2010 

ελδέρεηαη λα θαηαζηνχλ απαξραησκέλεο ή λα πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζνχλ ζπλεπεία ηεο 

λέαο Γ·  

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κε ηε λέα Γ επηδηψθεηαη ε αχμεζε ησλ δηνξγαληθψλ 
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δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο πξαθηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ηεο ζχλαςεο δηεζλψλ ζπκθσληψλ θαη ηα θξηηήξηα 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 290 θαη 291 ΛΔΔ γηα ηηο θαη  εμνπζηνδφηεζε θαη 

εθηειεζηηθέο πξάμεηο αληηζηνίρσο· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζα 

πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζπλεπεία ηεο λέαο Γ, φπσο νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην 

πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνλ έιεγρν ηεο λνκηθήο βάζεο ησλ λνκνζεηηθψλ 

πξάμεσλ· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε λέα Γ αληηκεησπίδεη, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ηηο θχξηεο 

επηθπιάμεηο πνπ έρεη εθθξάζεη ε Δπηηξνπή πληαγκαηηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

ζε έγγξαθφ ηεο κε ηίηιν «πκβνιή ηεο Δπηηξνπήο AFCO ζηε δηακφξθσζε ηεο ζέζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο 

δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζέηεζεο» ηεο 22αο Απξηιίνπ 2015· 

1. επηθξνηεί ηε ζπκθσλία πνπ έρεη επηηεπρζεί κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ζεσξεί φηη 

απηή απνηειεί κηα θαιή βάζε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο πεξηζζφηεξν εηιηθξηλνχο θαη 

δηαθαλνχο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο λνκνζέηεζεο πξνο φθεινο ησλ 

πνιηηψλ ηεο Έλσζεο· 

2. εθθξάδεη ηε βαζεηά ηνπ ιχπε γηα ην γεγνλφο φηη, ζην πιαίζην ηεο βειηίσζεο ηεο 

λνκνζέηεζεο, θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε δηνξγαληθή ζπκθσλία δελ ηεξήζεθε ε 

πάγηα πξαθηηθή φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ζε επηηξνπή ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην·  

3. επηθξνηεί, εηδηθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ φζνλ αθνξά ηνλ πνιπεηή 

θαη εηήζην δηνξγαληθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε ησλ λνκνζεηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ απφ ηελ Δπηηξνπή θαζψο θαη ηελ παξνρή 

αηηηνινγήζεσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαβνπιεχζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα 

αλαθιεζνχλ λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο· ηνλίδεη φηη ην γεγνλφο φηη έρεη ζπκθσλεζεί λα δνζεί 

κεγάιε πξνζνρή ζην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο δελ δηθαηνινγεί θαλελφο είδνπο 

πεξηνξηζκφ ησλ ίδησλ λνκνζεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ή ηνπ δηθαηψκαηνο πξσηνβνπιίαο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ· επηδνθηκάδεη επίζεο ηε ζπκθσλεζείζα αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ 

νξγάλσλ ζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα ηξνπνπνηεζεί ε λνκηθή βάζε κηαο πξάμεο θαη 

επηβεβαηψλεη ηελ ηζρπξή ηνπ βνχιεζε λα αληηηαρζεί ζε θάζε απφπεηξα ππνλφκεπζεο ησλ 

λνκνζεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ κέζσ κηαο ηξνπνπνίεζεο ηεο 

λνκηθήο βάζεο·  

4. ππνγξακκίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο λέαο Γ ζρεηηθά κε ηα κέζα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο λνκνζέηεζεο (εθηηκήζεηο αληηθηχπνπ, δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο θαη 

δηαβνπιεχζεηο κε ελδηαθεξφκελα κέξε, αμηνινγήζεηο θ.η.ι.) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί 

κηα δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη κε δηαθάλεηα πνπ ζα βαζίδεηαη 

ζε πιήξεηο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, 

ηαπηφρξνλα δε επηζεκαίλεη φηη κε ηηο δηαηάμεηο απηέο δηαζθαιίδνληαη νη πξνλνκίεο ησλ 

λνκνζεηηθψλ νξγάλσλ· πηζηεχεη φηη νη εθηηκήζεηο αληηθηχπνπ πξέπεη λα είλαη πιήξεηο θαη 

ηζφξξνπεο θαη ζα πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα αμηνινγνχλ ην θφζηνο πνπ ζα ππνζηνχλ νη 

παξαγσγνί, νη θαηαλαισηέο, νη εξγαδφκελνη, νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ην πεξηβάιινλ 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθδνζνχλ νη απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο· εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ζην θείκελν γηα ηηο εθηηκήζεηο αληηθηχπνπ ηα ηξία 

ζεζκηθά φξγαλα δελ δεζκεχνληαη ζε επαξθή βαζκφ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο εθηηκήζεηο 
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αληηθηχπνπ πνπ δηελεξγνχλ ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) θαζψο θαη 

ειέγρνπο αληαγσληζηηθφηεηαο· ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα 

ππάξρεη κέξηκλα γηα ηηο αλάγθεο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο· ππνγξακκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην έγγξαθν εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 

19εο Μαΐνπ 2015 ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο, νη εθζέζεηο εθηίκεζεο 

αληηθηχπνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ εθηίκεζε αληηθηχπνπ ζηηο ΜΜΔ θαη θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα παξάζρεη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαθηηθή απηή· επηθξνηεί 

ηνλ ζηφρν πνπ έγθεηηαη ζηε βειηίσζε ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ελσζηαθήο 

λνκνζεζίαο, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηνπ απνηειεζκαηηθφηεξνπ εληνπηζκνχ ησλ εζληθψλ 

κέηξσλ πνπ δελ απαηηνχληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί 

ζην εζσηεξηθφ δίθαην («λνκνζεηηθφο ππεξζεκαηηζκφο»), ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ηα 

θξάηε κέιε κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ζην ελσζηαθφ 

δίθαην πξνβιέπνληαη κφλν ειάρηζηνη θαλφλεο· αλακέλεη απφ ηα θξάηε κέιε λα αλαθέξνπλ 

θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ζαθψο ηα κέηξα απηά· 

5.  επηζεκαίλεη φηη ην ζσξεπηηθφ θφζηνο ηεο λνκνζέηεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα άηνκα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο Έλσζεο·  

6. ζεκεηψλεη ηελ επηζηνιή ηνπ πξψηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο κε εκεξνκελία 15 

Γεθεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο λενζχζηαηεο επηηξνπήο ξπζκηζηηθνχ 

ειέγρνπ, ε νπνία ζα ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ εθηηκήζεσλ αληηθηχπνπ ηεο Δπηηξνπήο 

(ρσξίο σζηφζν λα ηεο παξέρεηαη δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο επί λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ ην 

νπνίν αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ εθιεγκέλσλ αξρψλ)· επηζεκαίλεη φηη ζην ςήθηζκά 

ηνπ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθηίκεζε αληηθηχπνπ θαη ηνλ ξφιν ηνπ «ηεζη ΜΜΔ»
1
είρε 

δεηήζεη λα εληζρπζεί ε αλεμαξηεζία ηεο επηηξνπήο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ («πξψελ 

επηηξνπή εθηίκεζεο αληηθηχπνπ») θαη λα κελ ππφθεηληαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ζε 

πνιηηηθφ έιεγρν· πηζηεχεη, ζηε ζπλάξηεζε απηή, φηη ε ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο 

ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ απνηειεί έλα ζεηηθφ πξψην βήκα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

αλεμαξηεζία απηή· ηνλίδεη φηη θαη ηα λνκνζεηηθά φξγαλα κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ ηηο δηθέο 

ηνπο εθηηκήζεηο αληηθηχπνπ, φηαλ θξίλνπλ φηη απηφ είλαη απαξαίηεην· επηζεκαίλεη φηη νη 

εθηηκήζεηο αληηθηχπνπ δελ ππνθαζηζηνχλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ· 

ππνγξακκίδεη εμάιινπ, φηη ε λέα Γ πξνβιέπεη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη κεζνδνινγίεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

εθηηκήζεηο αληηθηχπνπ, παξέρνληαο θαη  απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δπλαηφηεηα λα αλαζεσξείηαη 

εγθαίξσο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε 

κηαο θνηλήο κεζνδνινγίαο·· 

7. επηθξνηεί ην γεγνλφο φηη ηα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζπκθψλεζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηήζνπλ θαη λα απινπνηήζνπλ ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη λα 

αληαιιάμνπλ απφςεηο επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ πξηλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζπκθσλεζείζαο «εηήζηαο 

επηζθφπεζεο ηνπ άρζνπο» σο κέζνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα 

παξαθνινπζνχληαη, κε ζαθήλεηα θαη δηαθάλεηα, ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο 

Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπνληαη θαη λα κεηψλνληαη νη ππεξβνιηθέο ξπζκίζεηο θαη 

                                                 
1
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2014)0069. 
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ηα δηνηθεηηθά βάξε, ζηελ επηζθφπεζε δε απηή ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη έλαο 

θαηάινγνο πνπ αθνξά εηδηθά ηηο ΜΜΔ θαη πνπ δηαθξίλεη κεηαμχ βαξψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ κεκνλσκέλεο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαη απφ λνκνζεηηθέο πξάμεηο κεκνλσκέλσλ 

θξαηψλ κειψλ· ηνλίδεη φηη ε εθηθηφηεηα θαη ε ζθνπηκφηεηα ηνπ θαζνξηζκνχ ζηφρσλ γηα 

ηε κείσζε ηνπ βάξνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαηά πεξίπησζε 

ζε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ· αλακέλεη απφ ηελ Δπηηξνπή λα 

πξνηείλεη, ηαθηηθά, ηελ θαηάξγεζε λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, εθφζνλ ε θαηάξγεζε απηή 

ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε· ραηξεηίδεη ζηε ζπλάξηεζε απηή ην γεγνλφο φηη ηα ηξία ζεζκηθά 

φξγαλα έρνπλ ζπκθσλήζεη φηη, ζην πιαίζην ησλ εθηηκήζεσλ αληηθηχπνπ, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε επίπησζε ησλ πξνηάζεσλ ζηα δηνηθεηηθά βάξε, ηδίσο φζνλ αθνξά 

κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο· αλαγλσξίδεη φηη κε θαηάιιειεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο 

ηεο Έλσζεο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ αληηθαηάζηαζε 28 δηαθνξεηηθψλ ξπζκηζηηθψλ 

θαζεζηψησλ απφ έλα εληαίν ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά κπνξνχλ λα 

κεησζνχλ ηα δηνηθεηηθά βάξε γηα ηηο ΜΜΔ· 

8. θξνλεί φηη έρεη θαη  αξρήλ επηηεπρζεί κηα ηζφξξνπε ιχζε φζνλ αθνξά ηηο θαη  

εμνπζηνδφηεζε θαη ηηο εθηειεζηηθέο πξάμεηο, κε ηελ νπνία δηαζθαιίδεηαη δηαθάλεηα θαη 

ηζνηηκία κεηαμχ ησλ λνκνζεηηθψλ νξγάλσλ, ηνλίδεη σζηφζν φηη πξέπεη λα επηηεπρζεί 

ηαρέσο ζπκθσλία ζρεηηθά κε θαηάιιεια θξηηήξηα νξηνζέηεζεο γηα ηηο θαη  

εμνπζηνδφηεζε θαη εθηειεζηηθέο πξάμεηο θαζψο θαη κηα άκεζε πξνζαξκνγή φισλ ησλ 

βαζηθψλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ έρεη ζεζπηζζεί κε ηε 

πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο·  

9. αλαγλσξίδεη φηη ηα κέηξα πνπ ζπκθσλήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ακνηβαία 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ππφ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο σο λνκνζεηψλ απνηειεί βήκα πξνφδνπ· ζεσξεί, σζηφζν, φηη ηα κέηξα απηά 

ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ, ηδίσο ππφ φξνπο ακνηβαίαο πξφζβαζεο ζε 

πιεξνθνξίεο θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλεδξηάζεηο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί κία πξαγκαηηθή 

ηζνξξνπία θαη ίζε κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ λνκνζεηηθψλ νξγάλσλ θαζ  φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη λα εμαζθαιηζζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηελ αξρή ηεο 

ακνηβαίαο εηιηθξηλνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγάλσλ· απεπζχλεη πξνεηδνπνίεζε φηη νη 

άηππεο αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί δελ ζα πξέπεη λα εμειηρζνχλ ζε 

έλα λέν πεδίν αδηαθαλψλ δηνξγαληθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ· 

10. επηζεκαίλεη φηη ε ΛΔΔ πξνβιέπεη κηα ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία κε ηξεηο 

αλαγλψζεηο· ηνλίδεη φηη, φηαλ ην Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην αζθνχλ πιήξσο ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο ζηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, νη ζπκθσλίεο ζε δεχηεξε αλάγλσζε ζα 

πξέπεη λα απνηεινχλ ηε ζπλήζε δηαδηθαζία, ελψ νη ζπκθσλίεο ζε πξψηε αλάγλσζε ζα 

πξέπεη αληηζέησο λα εθαξκφδνληαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ιεθζεί κηα αηηηνινγεκέλε 

θαη ξεηή απφθαζε· 

11. επηδνθηκάδεη ηε δέζκεπζε πνπ έρεη αλαιεθζεί πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα 

ησλ λνκνζεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ππνγξακκίδεη σζηφζν φηη πξέπεη λα ζεζπηζζνχλ πην 

ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηελ πξνζθπγή ζε ζπκθσλίεο ζε πξψηε αλάγλσζε· 

12. θξνλεί επίζεο φηη νη ξπζκίζεηο γηα ηνλ πνιηηηθφ δηάινγν κε ηα εζληθά θνηλνβνχιηα ζα 

πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ· ππνγξακκίδεη, ελ πξνθεηκέλσ, ηνλ 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ αλαηίζεηαη ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα κε ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο 
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θαη ηνλίδεη φηη, παξάιιεια κε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ φζνλ αθνξά ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ αξρψλ ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ θαη ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ· 

ππνζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ κεραληζκψλ ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πλζήθεο· ηνλίδεη ηελ 

αλάγθε γηα κεγαιχηεξε επειημία θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζεζκίαο ησλ νθηψ 

εβδνκάδσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα εζληθά θνηλνβνχιηα πξνθεηκέλνπ λα εθδψζνπλ 

αηηηνινγεκέλε γλψκε γηα ηελ κε ζπκκφξθσζε κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο· 

13. δεηεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα εκπεξηζηαησκέλε αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα έρεη ε 

λέα Γ ζηε ζπκθσλία πιαίζην ηνπ 2010 θαζψο θαη ζε άιιεο ηζρχνπζεο ζπλαθείο 

δηνξγαληθέο ζπκθσλίεο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη επηβάιιεηαη λα δηαθπιαρζεί ε ζέζε θαη 

νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη λα απινπνηεζεί ε δνκή ησλ 

πνιπάξηζκσλ ξπζκίζεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο δηνξγαληθέο ζρέζεηο· 

14. θξνλεί φηη ε απινχζηεπζε απηή ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί αθφηνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο 

ζεζπηζζεί φιεο νη δηαδηθαζηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο Γ ζην ζχλνιφ ηεο, 

νχησο ψζηε ηα ζεζκηθά φξγαλα λα κπνξνχλ επίζεο λα αμηνινγήζνπλ εάλ, κε βάζε ηελ 

θηεζείζα κέρξη ην ρξνληθφ απηφ ζεκείν εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο Γ, ζα 

πξέπεη ελδερνκέλσο λα επέιζνπλ αιιαγέο ζηε λέα Γ· 

15. ππνγξακκίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εθαξκφδνληαη ζσζηά θαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζα 

ηεξνχληαη νη δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη θαη νη πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηε λέα 

Γ· 

16. ηνλίδεη φηη απαηηείηαη πεξαηηέξσ εμέηαζε ζε ηερληθφ θαη/ή πνιηηηθφ επίπεδν, κε ηελ 

ελεξγφ ζχκπξαμε φισλ ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθέο 

εκπεηξίεο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ γλψζεψλ ηνπο, φζνλ αθνξά: 

 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ (ηερληθή αλαζεψξεζε ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην ηνπ 2010 θαη 

ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ)· 

 ηνλ έιεγρν ηεο λνκηθήο βάζεο ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ (αλαζεψξεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ ξπζκίζεηο γηα κηα ηξηκεξή 

αληαιιαγή απφςεσλ)· 

 ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζέηεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο λενζχζηαηεο επηηξνπήο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ ηδίσο 

λα ειεγρζεί εάλ απηή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6, ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα θαη 

ηα κέιε ηεο δελ ππφθεηληαη ζε πνιηηηθφ έιεγρν·  

 ηε δηαθάλεηα θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο (φπσο νξζή 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξψηεο θαη δεχηεξεο αλάγλσζεο, πξαθηηθέο 

ξπζκίζεηο γηα αληαιιαγέο απφςεσλ, αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ζχγθξηζε 

ρξνλνδηαγξακκάησλ, δηαθάλεηα ζην πιαίζην ηξηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 

αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ θαη κέζσλ γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο θνηλήο βάζεο 

δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ πνξεία ησλ λνκνζεηηθψλ θαθέισλ, παξνρή 
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πιεξνθνξηψλ ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα θαη πξαθηηθέο ξπζκίζεηο γηα ζπλεξγαζία 

θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ζχλαςε δηεζλψλ 

ζπκθσληψλ)· 

 ηελ αμηνιφγεζε θαη ελδερνκέλσο ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο 

επηηξνπήο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο πνπ 

ζπλίζηαληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ παξνρή αληηθεηκεληθψλ ζπκβνπιψλ φζνλ αθνξά 

ηηο εθάζηνηε εθηηκήζεηο αληηθηχπνπ· 

 ηελ πξνζδνθψκελε απφ ην Κνηλνβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

λέαο Γ, ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή κε ηελ νπνία ζεζπίδνληαη, 

ελδερνκέλσο, ζηφρνη γηα ηε κείσζε ην ηαρχηεξν δπλαηφ ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ 

ζε βαζηθνχο ηνκείο θαη δηαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ λνκνζεηηθψλ 

δηαηάμεσλ· 

 ηε δηαζθάιηζε επηρεηξεζηαθήο θαη λνκηθήο ζπλνρήο κεηαμχ ηεο λέαο Γ θαη ησλ 

ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο φζνλ αθνξά ηα ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα ηεο ΔΔ· 

ηηο θαη  εμνπζηνδφηεζε θαη ηηο εθηειεζηηθέο πξάμεηο, βάζεη ηνπ ςεθίζκαηφο ηνπ, 

ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ 

αλάζεζε λνκνζεηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη ηνλ έιεγρν απφ ηα θξάηε κέιε ηεο 

άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηελ Δπηηξνπή
1
(δηαπξαγκαηεχζεηο 

ζρεηηθά κε θξηηήξηα νξηνζέηεζεο γηα θαη  εμνπζηνδφηεζε θαη εθηειεζηηθέο 

πξάμεηο, δεκηνπξγία κεηξψνπ θαη  εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ θαη πιήξεο 

πξνζαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί πξηλ απφ ηελ 

έγθξηζε ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο)· 

ηε κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο Έλσζεο (έιεγρνο 

ηεο αλαθνίλσζεο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο κεηαθνξάο νδεγηψλ θαζψο θαη θάζε 

εζληθνχ κέηξνπ πνπ βαίλεη πέξαλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο 

(«λνκνζεηηθφο ππεξζεκαηηζκφο»))· 

17. εγθξίλεη ην ζρέδην ζπκθσλίαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο· 

18. εγθξίλεη ηηο δειψζεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο απφθαζεο· 

19. θαιεί ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ λα εμεηάζεη θαηά πφζν απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ή 

εξκελεία ηνπ Καλνληζκνχ ή ηξνπνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 

δηαχισλ επηθνηλσλίαο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ κε άιια ζεζκηθά φξγαλα ζην πιαίζην ηεο 

εθαξκνγήο ηεο λέαο Γ· 

20. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

                                                 
1
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0127. 
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πκβνπιίνπ θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη λα κεξηκλήζεη γηα ηε δεκνζίεπζή ηεο 

ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο· 

21. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη, πξνο ελεκέξσζε, ηελ παξνχζα απφθαζε, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παξαξηήκαηνο, ζην πκβνχιην θαη ζηελ Δπηηξνπή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I: ΓΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΜΦΧΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ  

 

ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ, ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ 

ΚΑΗ Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚH ΔΠΗΣΡΟΠΖ, 

Έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηδίσο ην 

άξζξν 295, 

Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 

(1) Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή (ηα ηξία ζεζκηθά φξγαλα) 

δεζκεχνληαη γηα θαιφπηζηε θαη δηαθαλή ζπλεξγαζία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο λνκνζεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. ην πιαίζην απηφ, ππελζπκίδνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ δχν λνκνζεηψλ, φπσο νξίδεηαη 

απφ ηηο πλζήθεο. 

(2) Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα αλαγλσξίδνπλ ηελ θνηλή ηνπο επζχλε γηα λνκνζεηηθέο πξάμεηο 

πςειήο πνηφηεηαο, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί φηη ε λνκνζεζία ηεο Έλσζεο ζα εζηηάδεη ζηνπο 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρεη ηε κέγηζηε πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο, ζα 

είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απνδνηηθή θαη πην απνηειεζκαηηθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ 

ζηφρσλ πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο, ζα είλαη φζν ην δπλαηφλ απινχζηεξε θαη ζαθέζηεξε, ζα 

απνθεχγεη ηελ ππεξβνιηθή ξχζκηζε θαη ην δηνηθεηηθφ θφξην γηα ηηο δηνηθήζεηο, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο, ηδίσο δε γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαη ζα ζρεδηάδεηαη 

κε ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηε κεηαθνξά ζην εζσηεξηθφ δίθαην θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

θαζψο θαη λα εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

Έλσζεο. 
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(3) Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ππελζπκίδνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο Έλσζεο λα λνκνζεηεί κφλν 

ζηηο πεξηπηψζεηο θαη ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

(4) Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα επαλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν θαη ηελ επζχλε ησλ εζληθψλ 

θνηλνβνπιίσλ, φπσο πξνβιέπνληαη ζηηο πλζήθεο, ζην Πξσηφθνιιν ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν 

ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζην Πξσηφθνιιν 2 ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο ηεο πλζήθεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

(5) Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζπκθσλνχλ φηη ε αλάιπζε ηεο πηζαλήο «επξσπατθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο» ηεο θάζε πξνηεηλφκελεο δξάζεο θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

«θφζηνπο ηεο κε Δπξψπεο» ειιείςεη δξάζεο ζε επίπεδν ΔΔ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

πιήξσο ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο λνκνζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

(6) Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε ηεο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο, ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

εθηηκήζεσλ επηπηψζεσλ ησλ λέσλ πξσηνβνπιηψλ ζα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

ηεο βειηίσζεο ηεο λνκνζεζίαο. 

(7) Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο θαηά ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή 

δηαδηθαζία θαη λα βειηησζεί ε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 290 θαη 291 ηεο ΛΔΔ, ε παξνχζα 

ζπκθσλία ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ε Δπηηξνπή ζα ζπγθεληξψλεη 

ηελ απαξαίηεηε εκπεηξνγλσζία πξηλ απφ ηελ έγθξηζε θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ. 

(8) Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα επηβεβαηψλνπλ φηη νη ζηφρνη ηεο απινπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο 

ηεο Έλσζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ θαλνληζηηθνχ θφξηνπ πξέπεη λα επηδηψθνληαη κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο 

ζπλζήθεο, ή ηεο πξνάζπηζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. 
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(9) Ζ παξνχζα ζπκθσλία ζπκπιεξψλεη ηηο αθφινπζεο ζπκθσλίεο θαη δειψζεηο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο, ζηηο νπνίεο ηα ηξία ζεζκηθά φξγαλα παξακέλνπλ πιήξσο 

πξνζεισκέλα: 

– Γηνξγαληθή ζπκθσλία ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 1994 πνπ αθνξά ηελ ηαρεία κέζνδν 

εξγαζίαο γηα ηελ επίζεκε θσδηθνπνίεζε λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ
1
· 

– Γηνξγαληθή ζπκθσλία ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 1998 γηα ηηο θνηλέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο δηαηχπσζεο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο
2
· 

– Γηνξγαληθή ζπκθσλία ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2001 γηα κηα πιένλ 

ζπζηεκαηνπνηεκέλε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο αλαδηαηχπσζεο ησλ λνκηθψλ 

πξάμεσλ
3
· 

– Κνηλή δήισζε ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2007 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλαπφθαζεο
4
· 

– Κνηλή πνιηηηθή δήισζε ηεο 27εο Οθησβξίνπ 2011 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα επεμεγεκαηηθά 

έγγξαθα
5
. 

ΤΜΦΩΝΖΑΝ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ: 

                                                 
1 EE C 102 ηεο 4.4.1996, ζ. 2. 

2 ΔΔ C 73 ηεο 17.3.1999, ζ. 1. 

3 ΔΔ C 77 ηεο 28.3.2002, ζ. 1. 

4 EE C 145 ηεο 30.6.2007, ζ. 5. 

5 ΔΔ C 369 ηεο 17.12.2011, ζ. 15. 
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I. ΚΟΙΝΔ ΓΔΜΔΤΔΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ 

1. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή (ηα ηξία ζεζκηθά φξγαλα) 

ζπκθσλνχλ λα επηδηψθνπλ ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο κε κηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηνξγαληθή ζπκθσλία. 

2. Καηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε πλζήθε, ππελζπκίδνληαο δε ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζηελ 

θνηλνηηθή κέζνδν, ηα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζπκθσλνχλ λα ηεξνχλ γεληθέο αξρέο φπσο ε 

δεκνθξαηηθή λνκηκφηεηα, ε επηθνπξηθφηεηα θαη ε αλαινγηθφηεηα θαζψο θαη ε 

αζθάιεηα δηθαίνπ. πκθσλνχλ επίζεο ζηελ πξνψζεζε ηεο απιφηεηαο, ηεο ζαθήλεηαο 

θαη ηεο ζπλνρήο θαηά ηε ζχληαμε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δηαθάλεηα 

ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

3. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζπκθσλνχλ φηη ε λνκνζεζία ηεο Έλσζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαλνεηή θαη ζαθήο, λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο, ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο 

θαη ζηηο επηρεηξήζεηο λα θαηαλννχλ εχθνια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, λα 

πεξηιακβάλεη θαηάιιειεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε, λα απνθεχγεη ηελ ππεξβνιηθή ξχζκηζε θαη ην 

δηνηθεηηθφ θφξην, θαη λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί εχθνια ζηελ πξάμε. 
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II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

4. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζπκθσλνχλ λα εληζρπζεί ν εηήζηνο θαη πνιπεηήο 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ην νπνίν αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή ην θαζήθνλ λα 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηνλ εηήζην θαη πνιπεηή πξνγξακκαηηζκφ. 

Πολςεηήρ ππογπαμμαηιζμόρ 

5. Με ηνλ δηνξηζκφ λέαο Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν πην 

καθξνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο, ηα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζα αληαιιάζζνπλ απφςεηο 

ζρεηηθά κε ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο θαη ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πνιηηηθήο ησλ 

ηξηψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ γηα ηε λέα ζεηεία θαζψο θαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, γηα ην 

ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα. 

Με πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο ζα εθπνλνχλ, φπσο θξίλεηαη ζθφπηκν, θνηλά 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ ηξηψλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ. 

Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζα πξαγκαηνπνηνχλ, κε πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο, 

ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ησλ θνηλψλ ζπκπεξαζκάησλ, πξνρσξψληαο ελδερνκέλσο ζε 

πξνζαξκνγέο. 
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Δηήζιορ ππογπαμμαηιζμόρ – Ππόγπαμμα επγαζιών ηηρ Δπιηποπήρ και διοπγανικόρ 

ππογπαμμαηιζμόρ 

6. Ζ Δπηηξνπή ζα δηεμάγεη δηάινγν κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην πξηλ θαη 

κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηεο. ην πιαίζην απηφ: 

(α) ζα γίλνληαη έγθαηξεο δηκεξείο αληαιιαγέο απφςεσλ ζρεηηθά κε ηηο πξσηνβνπιίεο γηα 

ην επφκελν έηνο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή γξαπηήο ζπλεηζθνξάο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ηνλ Πξψην Αληηπξφεδξφ ηεο, ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη κε ηηο 

αξκφδνπζεο ιεπηνκέξεηεο ηα ζεκεία κείδνλνο πνιηηηθήο ζεκαζίαο γηα ην επφκελν έηνο 

θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ελδείμεηο γηα ηηο πξνβιεπφκελεο απνζχξζεηο (ζην εμήο 

«επηζηνιή πξνζέζεσλ»)· 

(β) κεηά ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο Έλσζεο, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζα αληαιιάζζνπλ απφςεηο κε ηελ Δπηηξνπή κε βάζε 

ηελ επηζηνιή πξνζέζεσλ πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηεο 

Δπηηξνπήο· 

(γ) ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηξηκεξήο αληαιιαγή απφςεσλ φζνλ αθνξά ην εγθξηζέλ εηήζην 

πξφγξακκα εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7. 

Ζ Δπηηξνπή ζα ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ηηο απφςεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ζε θάζε ζηάδην ηνπ δηαιφγνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ δεηνχλ 

νη ζπλλνκνζέηεο. 
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7. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη κε βάζε ην 

πξφγξακκα απηφ, ηα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζα αληαιιάζζνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο 

πξσηνβνπιίεο γηα ην επφκελν έηνο θαη ζα ζπκθσλνχλ ζε κηα θνηλή δήισζε κε ζέκα ηνλ 

δηνξγαληθφ πξνγξακκαηηζκφ, πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ ηξηψλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ, ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη νη γεληθνί ζηφρνη θαη πξνηεξαηφηεηεο γηα ην επφκελν 

έηνο θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα ζεκεία κείδνλνο πνιηηηθήο ζεκαζίαο ηα νπνία, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ εμνπζηψλ πνπ αλαηίζεληαη απφ ηηο πλζήθεο ζηνπο ζπλλνκνζέηεο, ζα πξέπεη 

λα εμεηαζηνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία. 

Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζα παξαθνινπζνχλ ηαθηηθά θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηελ 

πινπνίεζε ηεο δήισζεο γηα ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηα ηξία 

ζεζκηθά φξγαλα ζα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο δήισζεο γηα 

ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη/ή ην πκβνχιην ηελ άλνημε ηνπ 

εθάζηνηε έηνπο. 

8. Σν εηήζην πξφγξακκα εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο ζα πεξηιακβάλεη ηηο θπξηφηεξεο 

λνκνζεηηθέο θαη κε λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο γηα ην επφκελν έηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θαηαξγήζεσλ, ησλ αλαδηαηππψζεσλ, ησλ απινπζηεχζεσλ θαη ησλ απνζχξζεσλ. Γηα θάζε 

ζεκείν, ζην εηήζην πξφγξακκα εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο ζα ζεκεηψλεηαη (εθφζνλ είλαη 

γλσζηφ): ε λνκηθή βάζε πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί· ν ηχπνο ηεο λνκηθήο πξάμεο· 

ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα γηα έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή· νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή 

δηαδηθαζηηθή πιεξνθνξία, κεηαμχ άιισλ νη εξγαζίεο εθηίκεζεο ηνπ αληηθηχπνπ θαη 

αμηνιφγεζεο. 
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9. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εηιηθξηλνχο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζεζκηθήο ηζνξξνπίαο, φηαλ ε 

Δπηηξνπή πξνηίζεηαη λα απνζχξεη κηα λνκνζεηηθή πξφηαζε, είηε ζα αθνινπζήζεη 

αλαζεσξεκέλε πξφηαζε είηε φρη, νθείιεη λα παξαζέηεη ηνπο ιφγνπο θαη, θαηά πεξίπησζε, λα 

δίλεη κηα έλδεημε ησλ πξνβιεπφκελσλ επφκελσλ βεκάησλ θαη αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα, 

θαζψο θαη λα πξαγκαηνπνηεί ηηο θαηάιιειεο δηνξγαληθέο δηαβνπιεχζεηο ζηε βάζε απηή. Θα 

ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ηηο ζέζεηο ησλ ζπλλνκνζεηψλ θαη ζα αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο. 

10. Ζ Δπηηξνπή ζα ιακβάλεη εγθαίξσο θαη ιεπηνκεξψο ππφςε ηα αηηήκαηα γηα πξνηάζεηο 

ελσζηαθψλ πξάμεσλ πνπ ππνβάιινπλ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ή ην πκβνχιην ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 225 ή ην άξζξν 241 ηεο ΛΔΔ αληίζηνηρα. Δάλ ε Δπηηξνπή δελ ππνβάιεη 

πξφηαζε, ζα γλσζηνπνηεί ηνπο ιφγνπο ζην νηθείν ζεζκηθφ φξγαλν. 

Ζ Δπηηξνπή ζα απαληά ζε ηέηνηα αηηήκαηα εληφο ηξηψλ κελψλ, αλαθέξνληαο ηε ζπλέρεηα πνπ 

πξνηίζεηαη λα ηνπο δψζεη κε ηελ έθδνζε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο. Αλ ε Δπηηξνπή 

απνθαζίζεη λα κελ ππνβάιεη πξφηαζε ζα αηηηνινγεί ιεπηνκεξψο απηή ηεο ηελ απφθαζε 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, θαηά πεξίπησζε, αλάιπζε ησλ πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ θαη ηπρφλ 

ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζίμεη νη ζπλλνκνζέηεο ζε ζρέζε κε ηηο αλαιχζεηο γηα ηελ επξσπατθή 

πξνζηηζέκελε αμία θαη κε ην «θφζηνο ηεο κε Δπξψπεο». 

Αλ ηεο δεηεζεί, ε Δπηηξνπή ζα παξνπζηάδεη ηελ απάληεζή ηεο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

θαη ην πκβνχιην. 

11. Ζ Δπηηξνπή ζα παξέρεη ηαθηηθή ελεκέξσζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο θαη ζα αηηηνινγεί νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα εξγαζηψλ ηεο. Ζ Δπηηξνπή ζα ππνβάιιεη ζε ηαθηηθή βάζε 

εθζέζεηο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. 



 

RR\1087661EL.doc 19/48 PE575.118 

 EL 

III. ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ 

Δκηίμηζη επιπηώζευν 

12. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζπκθσλνχλ σο πξνο ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο εθηίκεζεο 

επηπηψζεσλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο. 

Οη εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ είλαη έλα εξγαιείν πνπ βνεζά ηα ηξία ζεζκηθά φξγαλα λα ιάβνπλ 

εκπεξηζηαησκέλεο απνθάζεηο θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο ζην πιαίζην ηεο 

δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. Γελ πξέπεη λα θαζπζηεξνχλ αδηθαηνιφγεηα ηε 

λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ή λα ζίγνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ λνκνζέηε λα πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο. 

Οη εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ χπαξμε, ην κέγεζνο θαη ηηο ζπλέπεηεο 

ελφο πξνβιήκαηνο θαη ην θαηά πφζνλ απαηηείηαη αλάιεςε δξάζεο απφ ηελ Έλσζε. Πξέπεη λα 

ραξηνγξαθνχλ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ην πηζαλφ 

βξαρππξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν θφζηνο θαη φθεινο, αμηνινγψληαο ηηο νηθνλνκηθέο, 

πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο κε νινθιεξσκέλν θαη ηζνξξνπεκέλν ηξφπν, 

θαζψο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν πνηνηηθέο φζν θαη πνζνηηθέο αλαιχζεηο. Πξέπεη λα 

ηεξνχληαη πιήξσο νη αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, θαζψο θαη ηα 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα. Οη εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ πξέπεη επίζεο λα εμεηάδνπλ, φπνπ είλαη 

δπλαηφλ, ην «θφζηνο ηεο κε Δπξψπεο» θαη ηνλ αληίθηππν ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηνλ 

δηνηθεηηθφ θφξην ησλ δηαθφξσλ επηινγψλ, ιακβάλνληαο ηδίσο ππφςε ηηο ΜΜΔ 

(«πξνηεξαηφηεηα ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο»), ηηο ςεθηαθέο πιεπξέο θαη ηνλ εδαθηθφ 

αληίθηππν. Οη εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε αθξηβή, αληηθεηκεληθά θαη 

πιήξε ζηνηρεία θαη λα είλαη αλαινγηθέο φζνλ αθνξά ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηελ εζηίαζή 

ηνπο. 
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13. Ζ Δπηηξνπή ζα δηελεξγεί εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ ησλ λνκνζεηηθψλ θαη κε λνκνζεηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ηεο, ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ θαη ησλ κέηξσλ εθαξκνγήο πνπ 

αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο ή θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Οη 

πξσηνβνπιίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη 

ζηελ θνηλή δήισζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4, ζα ζπλνδεχνληαη θαηά θαλφλα απφ 

εθηίκεζε επηπηψζεσλ. 

Καηά ηε δηθή ηεο εθηίκεζε επηπηψζεσλ, ε Δπηηξνπή ζα πξνβαίλεη ζε φζν ην δπλαηφλ 

επξχηεξεο δηαβνπιεχζεηο. Ζ επηηξνπή ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο Δπηηξνπήο ζα πξνβαίλεη ζε 

αληηθεηκεληθφ έιεγρν πνηφηεηαο ησλ εθηηκήζεσλ επηπηψζεσλ πνπ δηελεξγεί ε Δπηηξνπή. Σα 

ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ επηπηψζεσλ ζα θνηλνπνηνχληαη ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη ηα εζληθά θνηλνβνχιηα θαη ζα δεκνζηεχνληαη καδί κε ηε 

(ηηο) γλψκε (-εο) ηεο επηηξνπήο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ θαηά ηνλ ρξφλν έγθξηζεο ηεο 

πξσηνβνπιίαο ηεο Δπηηξνπήο. 

14. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, κεηά ηελ εμέηαζε ησλ λνκνζεηηθψλ 

πξνηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο, ζα ιακβάλνπλ πιήξσο ππφςε ηηο εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ ηεο 

Δπηηξνπήο. 

πλεπψο νη εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ ζα παξνπζηάδνληαη κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ 

εμέηαζε ησλ επηινγψλ ηεο Δπηηξνπήο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην. 

15. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, φηαλ θξίλνπλ φηη αξκφδεη θαη επηβάιιεηαη 

γηα ηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, ζα πξαγκαηνπνηνχλ εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο 

νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

θαη ην πκβνχιην ζα ρξεζηκνπνηνχλ γεληθά σο αθεηεξία ησλ πεξαηηέξσ εξγαζηψλ ηνπο ηελ 

εθηίκεζε επηπηψζεσλ ηεο Δπηηξνπήο. Ο νξηζκφο ηεο «νπζηαζηηθήο» ηξνπνπνίεζεο ζα 

ελαπφθεηηαη ζην ελδηαθεξφκελν φξγαλν. 
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16. Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη, κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία ή θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ή ηνπ πκβνπιίνπ, λα ζπκπιεξψλεη ηελ εθηίκεζε επηπηψζεψλ ηεο ή λα 

πξαγκαηνπνηεί άιιεο αλαιπηηθέο εξγαζίεο πνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο. ην πιαίζην απηφ ε 

Δπηηξνπή ζα ιακβάλεη ππφςε φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, ην ζηάδην ζην νπνίν έρεη 

θηάζεη ε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλάγθε λα απνθεπρζνχλ αδηθαηνιφγεηεο 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. Οη ζπλλνκνζέηεο ζα ιακβάλνπλ πιήξσο ππφςε 

ηνπο ηπρφλ πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη ελ πξνθεηκέλσ ε Δπηηξνπή. 

17. Καζέλα απφ ηα ηξία ζεζκηθά φξγαλα είλαη αξκφδην λα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε επηπηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εζσηεξηθψλ νξγαλσηηθψλ πφξσλ θαη ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζα 

ζπλεξγάδνληαη, ζε ηαθηηθή βάζε, αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

θαη ηηο κεζνδνινγίεο κε ζέκα ηηο εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ, δίλνληαο ζην θαζέλα ηε 

δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη πεξαηηέξσ ηε κεζνδνινγία θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ, θαζψο θαη ηε 

ζπλεθηηθφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ζηνλ ηνκέα ηεο εθηίκεζεο επηπηψζεσλ. 

18. Ζ αξρηθή εθηίκεζε επηπηψζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηπρφλ πξφζζεηεο εθηηκήζεηο 

επηπηψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα ζεζκηθά φξγαλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνκνζεηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζα δεκνζηνπνηνχληαη ζην ηέινο ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζα κπνξνχλ, 

σο εληαίν ζχλνιν πιένλ, λα απνηεινχλ ηε βάζε ηεο αμηνιφγεζεο. 

Γιαβοςλεύζειρ με ηο κοινό και με ηοςρ ενδιαθεπομένοςρ και ζσόλια 

19. Ζ δηαβνχιεπζε κε ην θνηλφ θαη κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο απνηειεί νπζηψδεο ζπζηαηηθφ 

ηεο εκπεξηζηαησκέλεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο λνκνζεζίαο. 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνηάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 155 παξάγξαθνο 2 ηεο ΛΔΔ, πξηλ απφ ηελ έθδνζε κηαο 

πξφηαζήο ηεο, ε Δπηηξνπή ζα πξαγκαηνπνηεί δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο κε αλνηθηφ θαη 

δηαθαλή ηξφπν, εμαζθαιίδνληαο φηη νη ιεπηνκέξεηεο θαη νη πξνζεζκίεο ηνπο επηηξέπνπλ ηελ 

επξχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή. Ζ Δπηηξνπή ζα ελζαξξχλεη ηδίσο ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ΜΜΔ 

θαη άιισλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηηο δηαβνπιεχζεηο. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ζα πεξηιακβάλεη 

δεκφζηεο δηαδηθηπαθέο δηαβνπιεχζεηο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ δηαβνπιεχζεσλ ζα 

θνηλνπνηνχληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηνπο δχν λνκνζέηεο θαη ζα δεκνζηνπνηνχληαη. 
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Δκ ηυν ςζηέπυν αξιολόγηζη ηηρ ιζσύοςζαρ νομοθεζίαρ 

20. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα επηβεβαηψλνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε κέγηζηε δπλαηή ζπλνρή 

θαη ζπλεθηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηεο 

ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ κε ην θνηλφ 

θαη κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 

21. Ζ Δπηηξνπή ζα ελεκεξψλεη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζρεηηθά κε ηνλ 

πνιπεηή πξνγξακκαηηζκφ ηεο φζνλ αθνξά ηηο αμηνινγήζεηο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο 

θαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ζα πεξηιακβάλεη ηα αηηήκαηά ηνπο γηα εηο βάζνο αμηνιφγεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ πνιηηηθήο ή λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δηελέξγεηα αμηνινγήζεσλ ζα ηεξεί ην 

ρξνλνδηάγξακκα ζρεηηθά κε ηηο εθζέζεηο θαη ηηο επαλεμεηάζεηο πνπ νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία 

ηεο Έλσζεο. 
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22. ην πιαίζην ηνπ λνκνζεηηθνχ θχθινπ, νη αμηνινγήζεηο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο θαη 

πνιηηηθήο –κε βάζε ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηε ζπλάθεηα, ηε 

ζπλεθηηθφηεηα θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία– ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ηε βάζε ηεο εθηίκεζεο 

επηπηψζεσλ ησλ επηινγψλ πεξαηηέξσ δξάζεο. Πξνο ππνζηήξημε ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ, 

ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή ζπκθσλνχλ, θαηά πεξίπησζε, λα 

ζεζπίζνπλ ζηε λνκνζεζία απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη 

ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ, απνθεχγνληαο παξάιιεια ηελ ππεξβνιηθή ξχζκηζε θαη ηνλ 

δηνηθεηηθφ θφξην, ηδίσο γηα ηα θξάηε κέιε. Απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ, θαηά 

πεξίπησζε, κεηξήζηκνπο δείθηεο σο βάζε γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο 

επηπηψζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζηελ πξάμε. 

23. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζπκθσλνχλ λα εμεηάδνπλ ζπζηεκαηηθά ηε ρξήζε ξεηξψλ 

επαλεμέηαζεο ζηε λνκνζεζία θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εθαξκνγή θαη ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο. 

Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζα εμεηάδνπλ θαηά πφζνλ είλαη ζθφπηκν λα πεξηνξηζηεί ε ηζρχο 

νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ζε θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (ξήηξα ιήμεο ηζρχνο). 

24. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή ζα ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο ην 

έλα ην άιιν πξνηνχ εγθξίλνπλ ή αλαζεσξήζνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπο ζρεηηθά 

κε ηα θαιχηεξα λνκνζεηηθά εξγαιεία (δηαβνπιεχζεηο κε ην θνηλφ θαη κε ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο, εθ ησλ πξνηέξσλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ θαη 

αμηνινγήζεηο). 
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IV. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ 

25. Γηα θάζε πξφηαζε, ζηελ αηηηνινγηθή πξφηαζε πνπ ηε ζπλνδεχεη, ε Δπηηξνπή παξέρεη ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην εμήγεζε θαη αηηηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηε λνκηθή 

βάζε θαη ηνλ ηχπν ηεο πξάμεο πνπ επέιεμε. Ζ Δπηηξνπή νθείιεη λα ιακβάλεη δεφλησο ππφςε 

ηε δηαθνξεηηθή θχζε θαη ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ νδεγηψλ. 

Ζ Δπηηξνπή εμεγεί επίζεο ζηηο αηηηνινγηθέο ηεο εθζέζεηο πψο αηηηνινγνχληαη ηα 

πξνηεηλφκελα κέηξα ππφ ην πξίζκα ησλ αξρψλ ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο 

θαη πψο ζπλάδνπλ κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα. Ζ Δπηηξνπή αλαθέξεη επίζεο ηφζν ην πεδίν 

εθαξκνγήο φζν θαη ηα απνηειέζκαηα ηπρφλ δηαβνπιεχζεσλ κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, εθ ησλ 

πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο θαη εθηίκεζεο επηπηψζεσλ πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη. 

Αλ πξνβιέπεηαη ηξνπνπνίεζε ηεο λνκηθήο βάζεο πνπ ζπλεπάγεηαη αιιαγή απφ ηε ζπλήζε 

λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ζηελ εηδηθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ή ζε κε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, ηα 

ηξία ζεζκηθά φξγαλα αληαιιάζζνπλ απφςεηο. 

Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζπκθσλνχλ φηη ε επηινγή ηεο λνκηθήο βάζεο απνηειεί λνκηθή 

εθηίκεζε ε νπνία πξέπεη λα γίλεηαη ζε αληηθεηκεληθή βάζε πνπ επηδέρεηαη δηθαζηηθφ έιεγρν. 

Ζ Δπηηξνπή ζα ζπλερίζεη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνλ ζεζκηθφ ξφιν ηεο ψζηε λα 

εμαζθαιίζεη φηη γίλνληαη ζεβαζηέο νη πλζήθεο θαη ε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 
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V. ΚΑΣ’ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ 

26. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ππνγξακκίδνπλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαη νη εθηειεζηηθέο πξάμεηο ζηε λνκνζεζία. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε 

απνηειεζκαηηθφ, δηαθαλή ηξφπν θαη ζε δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην εξγαιείν βειηίσζεο ηεο λνκνζεζίαο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ χπαξμε απιήο, 

επηθαηξνπνηεκέλεο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη ηαρεία εθαξκνγή ηεο. 

Δίλαη αξκνδηφηεηα ηνπ λνκνζέηε λα απνθαζίζεη θαηά πφζνλ θαη ζε πνηνλ βαζκφ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ή εθηειεζηηθέο πξάμεηο, κέζα ζηα φξηα πνπ ζέηνπλ νη 

πλζήθεο. 

27. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε λα επζπγξακκηζηεί φιε ε πθηζηάκελε 

λνκνζεζία κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ζέζπηζε ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, θαη ηδίσο δίλνπλ 

χςηζηε πξνηεξαηφηεηα ζηελ ηαρεία επζπγξάκκηζε φισλ ησλ βαζηθψλ πξάμεσλ πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα αλαθέξνληαη ζηελ θαλνληζηηθή δηαδηθαζία κε έιεγρν. Ζ Δπηηξνπή ζα 

πξνηείλεη απηή ηελ ηειεπηαία επζπγξάκκηζε σο ην ηέινο ηνπ 2016. 

28. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζπκθψλεζαλ επί ηεο ζπλεκκέλεο «Κνηλήο αληίιεςεο ζρεηηθά κε 

ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο» (Παξάξηεκα Η) θαη επί ησλ ζρεηηθψλ ππνδεηγκάησλ 

άξζξσλ (Παξάξηεκα ΗΗ). χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ αληίιεςε θαη κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο, ε Δπηηξνπή δεζκεχεηαη λα ζπγθεληξψλεη, πξηλ απφ ηελ 

έγθξηζε θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ, φιε ηελ αλαγθαία εκπεηξνγλσζία, κεηαμχ άιισλ 

κέζσ ηεο δηαβνχιεπζεο κε εκπεηξνγλψκνλεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη κέζσ δεκφζησλ 

δηαβνπιεχζεσλ. Δπηπιένλ, θαη φπνηε απαηηείηαη επξχηεξε εκπεηξνγλσζία θαηά ηελ πξψηκε 

εθπφλεζε ησλ ζρεδίσλ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ, ε Δπηηξνπή ζα θάλεη ρξήζε νκάδσλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, ζα δηαβνπιεχεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη ζα δηελεξγεί 

δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο, θαηά πεξίπησζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ηζφηηκε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ιακβάλνπλ φια ηα έγγξαθα ηαπηφρξνλα κε ηνπο 

εκπεηξνγλψκνλεο ησλ θξαηψλ κειψλ. Οη εκπεηξνγλψκνλεο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

θαη ην πκβνχιην ζα έρνπλ ζπζηεκαηηθά πξφζβαζε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ νκάδσλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπηηξνπήο ζηηο νπνίεο είλαη πξνζθεθιεκέλνη εκπεηξνγλψκνλεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ πξνεηνηκαζία θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ. 
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Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνζθαιείηαη ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ή ηνπ 

πκβνπιίνπ κε ζθνπφ λα γίλεη πεξαηηέξσ αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ. 

Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζα αξρίζνπλ ακειιεηί δηαπξαγκαηεχζεηο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο 

παξνχζαο ζπκθσλίαο, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ε ζπλεκκέλε «Κνηλή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηηο 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο» κε ηελ πξφβιεςε δεζκεπηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ άξζξσλ 290 θαη 291 ηεο ΛΔΔ. 

29. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα δεζκεχνληαη λα ζπγθξνηήζνπλ ζε ζηελή ζπλεξγαζία, ην 

αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηνπ 2017, θνηλφ ιεηηνπξγηθφ κεηξψν ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

πξάμεσλ, πνπ ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο κε ζσζηά δηαξζξσκέλν θαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε 

ηξφπν, ψζηε λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα, λα δηεπθνιπλζεί ν πξνγξακκαηηζκφο θαη λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε ηρλειαζηκφηεηα φισλ ησλ δηάθνξσλ ζηαδίσλ ηνπ θχθινπ δσήο κηαο θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε πξάμεο. 

30. ε φ,ηη αθνξά ηελ άζθεζε εθηειεζηηθψλ εμνπζηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή, ηα ηξία ζεζκηθά 

φξγαλα ζπκθσλνχλ λα κελ πξνζζέζνπλ, ζηελ ελσζηαθή λνκνζεζία, δηαδηθαζηηθέο 

απαηηήζεηο νη νπνίεο ζα κεηέβαιιαλ ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ πνπ ζεζπίδνληαη κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
 

ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ απφ ηα θξάηε κέιε ηεο άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ απφ ηελ Δπηηξνπή. Οη επηηξνπέο πνπ αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο βάζεη ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ νξίδεη ν ελ ιφγσ θαλνληζκφο δελ ζα πξέπεη, ππφ απηή ηελ ηδηφηεηα, λα 

θαινχληαη λα αζθήζνπλ άιια θαζήθνληα. 

31. Τπφ ηνλ φξν φηη ε Δπηηξνπή παξέρεη αληηθεηκεληθή αηηηνιφγεζε κε βάζε νπζηψδε ζρέζε 

αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο εμνπζηνδνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα 

λνκνζεηηθή πξάμε, θαη αλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε λνκνζεηηθή πξάμε, νη 

εμνπζηνδνηήζεηο κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη. Οη δηαβνπιεχζεηο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκεχζνπλ γηα λα ππνδείμνπλ πνηεο 

                                                 
1
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο 

Φεβξνπαξίνπ 2011, γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη γεληθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο 

ειέγρνπ απφ ηα θξάηε κέιε ηεο άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

(ΔΔ L 55 ηεο 28.2.2011, ζ. 13) 
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εμνπζηνδνηήζεηο ζεσξείηαη φηη ζπλδένληαη κε νπζηψδε ζρέζε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 

ηπρφλ αληίξξεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ή ηνπ πκβνπιίνπ πξέπεη λα επηζεκαίλεη 

ζαθψο ζε πνηα εμνπζηνδφηεζε αλαθέξεηαη εηδηθά. 
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VI. ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

32. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα αλαγλσξίδνπλ φηη ε ζπλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία 

αλαπηχρζεθε βάζεη ηαθηηθψλ επαθψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Δκκέλνπλ ζηε 

δέζκεπζή ηνπο λα βειηηψζνπλ πεξαηηέξσ ην έξγν πνπ επηηειείηαη βάζεη απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εηιηθξηλνχο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

ππνρξέσζεο ινγνδνζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

πκθσλνχλ εηδηθφηεξα φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, σο ζπλλνκνζέηεο, 

αζθνχλ ηηο εμνπζίεο ηνπο επί ίζνηο φξνηο. Ζ Δπηηξνπή αζθεί ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή 

επηθπιάζζνληαο ίζε κεηαρείξηζε ζηνπο δχν βξαρίνλεο ηεο λνκνζεηηθήο αξρήο κε πιήξε 

ζεβαζκφ ζηνπο ξφινπο πνπ αλαζέηνπλ νη πλζήθεο ζηα ζεζκηθά φξγαλα. 

33. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζα αιιεινελεκεξψλνληαη ηαθηηθά θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο 

λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο, ηηο ελ εμειίμεη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ 

ηνπο θαη ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα 

ιακβάλνπλ κέζσ ησλ θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ν 

δηάινγνο αλάκεζα ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη ηελ Δπηηξνπή. 

34. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζπκθσλνχλ σο ζπλλνκνζέηεο φηη είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηαηεξνχλ ζηελέο επαθέο ήδε πξηλ απφ ηηο δηνξγαληθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαιχηεξε ακνηβαία θαηαλφεζε ησλ αληηζηνίρσλ ζέζεψλ ηνπο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ ακνηβαία αληαιιαγή απφςεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζην 

πιαίζην ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο, κεηαμχ άιισλ πξνζθαιψληαο εθπξνζψπνπο ησλ 

ινηπψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ γηα άηππε αληαιιαγή απφςεσλ ζε ηαθηηθή βάζε. 

35. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζα πξέπεη, γηα ιφγνπο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, λα εμαζθαιίδνπλ θαιχηεξν ζπγρξνληζκφ ηεο επεμεξγαζίαο 

λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ. Δηδηθφηεξα, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζα 

ζπγθξίλνπλ ελδεηθηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηα δηάθνξα ζηάδηα πνπ νδεγνχλ ζηελ 

ηειηθή έγθξηζε θάζε λνκνζεηηθήο πξφηαζεο. 
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36. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα κπνξνχλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, λα ζπκθσλνχλ λα 

ζπληνλίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο 

εμαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο ην ζεβαζκφ ησλ πξνλνκίσλ ησλ λνκνζεηψλ θαζψο θαη φηη 

δηαθπιάζζεηαη ε πνηφηεηα ηεο λνκνζεζίαο. 

37. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζπκθσλνχλ φηη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα 

πξέπεη λα ηνπο επηηξέπεη λα αζθνχλ πιήξσο ηα πξνλφκηά ηνπο βάζεη ησλ πλζεθψλ. 

38. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζα δηαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα ησλ λνκνζεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

βάζεη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο, κεηαμχ άιισλ ηελ θαηάιιειε δηεμαγσγή 

ησλ ηξηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζα βειηηψζνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ λνκνζεηηθνχ θχθινπ θαη εηδηθφηεξα ζα αλαθνηλψλνπλ απφ θνηλνχ ηελ επηηπρή έθβαζε 

ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία κφιηο επηηπγράλνπλ 

ζπκθσλία, ηδίσο κέζσ θνηλψλ ζπλεληεχμεσλ ηχπνπ ή νπνησλδήπνηε άιισλ κέζσλ πνπ 

ζεσξνχληαη ελδεδεηγκέλα. 

39. Γηα λα είλαη εθηθηή ε ηρλειαζηκφηεηα ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηεο λνκνζεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ηα ηξία ζεζκηθά φξγαλα αλαιακβάλνπλ λα πξνζδηνξίζνπλ έσο ηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2016 ηξφπνπο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο πιαηθνξκψλ θαη εξγαιείσλ γηα ην ζθνπφ 

απηφλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί θνηλή εηδηθή βάζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ 

εξγαζηψλ ησλ λνκνζεηηθψλ θαθέισλ. 

40. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα αλαγλσξίδνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζζεί φηη θάζε 

ζεζκηθφ φξγαλν κπνξεί λα αζθεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ θαηνρπξψλνληαη ζηηο πλζήθεο, φπσο απηά έρνπλ εξκελεπζεί απφ ην Γηθαζηήξην ηεο 

ΔΔ φζνλ αθνξά ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηε ζχλαςε δηεζλψλ ζπκθσληψλ. 

Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα δεζκεχνληαη λα ζπλαληεζνχλ εληφο ηνπ εμακήλνπ κεηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ βειηησκέλεο πξαθηηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ησλ πλζεθψλ, 

φπσο έρνπλ εξκελεπζεί απφ ην Γηθαζηήξην. 
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VII. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΡΗΗ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΝΩΗ 

41. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζπκθσλνχλ γηα ηε ζεκαζία κηαο πεξηζζφηεξν δηαξζξσκέλεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο φηαλ αμηνινγνχλ ηε εθαξκνγή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ κε ζθνπφ ηε βειηίσζή ηεο κέζσ κειινληηθήο λνκνζεζίαο. 

42. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε ηαρείαο θαη νξζήο εθαξκνγήο ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο. Ζ πξνζεζκία κεηαθνξάο ησλ νδεγηψλ ζην εζληθφ δίθαην ζα είλαη 

φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε θαη ζε γεληθέο γξακκέο δελ ζα ππεξβαίλεη ηε δηεηία. 

43. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα θαινχλ ηα θξάηε κέιε, φηαλ ζεζπίδνπλ κέηξα γηα λα κεηαθέξνπλ 

ζην εζληθφ δίθαην ή λα εθαξκφζνπλ ηε λνκνζεζία ηεο Έλσζεο ή γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Έλσζεο, λα αλαθνηλψλνπλ κε ζαθήλεηα ζην θνηλφ ηα ελ 

ιφγσ κέηξα. Όηαλ θαηά ηε κεηαθνξά ησλ νδεγηψλ ζην εζληθφ δίθαην ηα θξάηε κέιε 

επηιέγνπλ λα πξνζζέηνπλ ζηνηρεία πνπ δελ ζπλδένληαη κε θαλέλαλ ηξφπν κε ηελ ελ ιφγσ 

λνκνζεζία ηεο Έλσζεο, νη πξνζζήθεο απηέο ζα πξέπεη λα θαζίζηαληαη αλαγλσξίζηκεο είηε 

κέζσ ηεο ή ησλ πξάμεσλ κεηαθνξάο ζην εζληθφ δίθαην είηε κέζσ ζπλαθψλ εγγξάθσλ. 

44. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα θαινχλ ηα θξάηε κέιε λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δπηηξνπή θαηά 

ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα 

ππελζπκίδνπλ θαη ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ δχν θνηλψλ πνιηηηθψλ δειψζεσλ ζρεηηθά κε ηα 

επεμεγεκαηηθά έγγξαθα
1
, ηεο 28εο επηεκβξίνπ θαη ηεο 27εο Οθησβξίνπ 2011, ηα νπνία 

ζπλνδεχνπλ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ κέηξσλ κεηαθνξάο ζην εζληθφ δίθαην. 

45. Ζ Δπηηξνπή ζα ζπλερίζεη λα ππνβάιιεη εηήζηα έθζεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη 

ην πκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο. Ζ ελ ιφγσ έθζεζε 

πεξηιακβάλεη, εθφζνλ απαηηείηαη, παξαπνκπή ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 31. Ζ 

Δπηηξνπή κπνξεί λα παξέρεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο εθαξκνγήο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο λνκηθήο πξάμεο. 

                                                 
1
  ΔΔ C 369 ηεο 17.12.2011, ζ. 14. 
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VIII. ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ 

46. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα επηβεβαηψλνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα 

ηε λνκνζεηηθή ηερληθή ηεο αλαδηαηχπσζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

θαη κε πιήξε ζεβαζκφ ησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε δηνξγαληθή ζπκθσλία ηεο 

28εο Ννεκβξίνπ 2001 γηα κία πην δηαξζξσκέλε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο αλαδηαηχπσζεο ησλ 

λνκηθψλ πξάμεσλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ελδείθλπηαη αλαδηαηχπσζε, ε Δπηηξνπή ζα 

ππνβάιιεη πξφηαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο ηεο 

20ήο Γεθεκβξίνπ 1994 πνπ αθνξά ηελ ηαρεία κέζνδν εξγαζίαο γηα ηελ επίζεκε 

θσδηθνπνίεζε λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ έθδνζε 

ηξνπνπνηεηηθήο πξάμεο. Δάλ ε Δπηηξνπή δελ ππνβάιιεη πξφηαζε, γλσζηνπνηεί ηνπο ιφγνπο. 

47. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα δεζκεχνληαη λα πξνσζνχλ ηα πιένλ απνηειεζκαηηθά 

θαλνληζηηθά κέζα, φπσο είλαη ε ελαξκφληζε θαη ε ακνηβαία αλαγλψξηζε, πξνο απνθπγή 

ππεξβνιηθήο ξχζκηζεο θαη δηνηθεηηθνχ θφξηνπ, θαζψο θαη λα πινπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

πλζήθεο. 

48. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζπκθσλνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ζηφρν ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη 

ηελ απινχζηεπζε ηεο λνκνζεζίαο πξνο απνθπγή ηεο ππεξβνιηθήο ξχζκηζεο θαη ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θφξηνπ γηα ηνπο πνιίηεο, ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ζπγρξφλσο 

εμαζθαιίδνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο λνκνζεζίαο. ην πιαίζην απηφ, ηα ηξία 

ζεζκηθά φξγαλα ζπκθσλνχλ λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο γηα ην ζέκα απηφ πξηλ απφ ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο. 
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Ζ Δπηηξνπή αλαιακβάλεη λα ππνβάιιεη ζε εηήζηα βάζε επηζθφπεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

κηαο εηήζηαο έξεπλαο ηνπ θφξηνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο 

Έλσζεο πξνο απινχζηεπζε ηεο λνκνζεζίαο, πξνο απνθπγή ηεο ππεξβνιηθήο ξχζκηζεο θαη γηα 

ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ, σο ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα βειηίσζεο ηεο 

θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ (REFIT).  

Με βάζε ηηο εξγαζίεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ θαη ηηο ζπκβνιέο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ην θφζηνο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην λνκνζεηηθφ έξγν ηεο 

ΔΔ, ε Δπηηξνπή ζα πνζνηηθνπνηήζεη, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, ηε κείσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ 

θφξηνπ ή ηηο δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ζε κεκνλσκέλεο πξνηάζεηο ή λνκνζεηηθέο πξάμεηο. 

Ζ Δπηηξνπή ζα εμεηάζεη επίζεο θαηά πφζν είλαη ζθφπηκν λα ζεζπηζηνχλ ζην πξφγξακκα 

βειηίσζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζηφρνη γηα ηε κείσζε ηνπ θφξηνπ 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 
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IX. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΦΩΝΙΑ 

49. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ 

φηη δηαζέηνπλ ηα κέζα θαη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο ζπκθσλίαο. 

50. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζα παξαθνινπζνχλ απφ θνηλνχ θαη ζε ηαθηηθή βάζε ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο ζε πνιηηηθφ επίπεδν κε εηήζηεο ζπδεηήζεηο, θαζψο θαη 

ζε ηερληθφ επίπεδν ζην πιαίζην ηεο δηνξγαληθήο νκάδαο ζπληνληζκνχ. 

 

X. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

51. Ζ παξνχζα δηνξγαληθή ζπκθσλία αληηθαζηζηά ηε δηνξγαληθή ζπκθσλία ηεο 16εο 

Γεθεκβξίνπ 2003
1
 γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηε δηνξγαληθή θνηλή πξνζέγγηζε ηνπ 

Ννεκβξίνπ 2005
2
 γηα ηελ εθηίκεζε επηπηψζεσλ. 

Σν παξάξηεκα ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο αληηθαζηζηά ηελ θνηλή αληίιεςε γηα ηηο 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ηνπ 2011. 

52. Ζ παξνχζα ζπκθσλία ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ ππνγξαθή ηεο. 

...,  

 

Γηα ηνΕπξωπαϊθό Κνηλνβνύιην Γηα ην Σπκβνύιην  Γηα ηελ Επηηξνπή 

 

Ο Πξόεδξνο Ο Πξόεδξνο    Ο Πξόεδξνο 

                                                 
1
  ΔΔ C 321 ηεο 31.12.2003, ζ. 1. 

2
  http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/ii_common_approach_to_ia_en.pdf  

 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/ii_common_approach_to_ia_en.pdf
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Παπάπηημα 

Κοινή ανηίλητη μεηαξύ ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος, ηος ςμβοςλίος 

και ηηρ Δπιηποπήρ ζσεηικά με ηιρ καη’ εξοςζιοδόηηζη ππάξειρ 

I. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

1. Ζ παξνχζα θνηλή αληίιεςε βαζίδεηαη ζηελ θνηλή αληίιεςε ηνπ 2011 θαη ηελ 

αληηθαζηζηά θαη εμνξζνινγίδεη ηελ πξαθηηθή πνπ θαζηεξψζεθε έθηνηε απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην. Καζνξίδεη ηηο πξαθηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηηο 

ζπκθσλεκέλεο δηεπθξηλίζεηο θαη πξνηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηηο αλαζέζεηο λνκνζεηηθήο 

εμνπζίαο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 290 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΛΔΔ). Σν ελ ιφγσ άξζξν νξίδεη φηη νη ζηφρνη, ην πεξηερφκελν, ε έθηαζε θαη 

ε δηάξθεηα κηαο εμνπζηνδφηεζεο νξίδνληαη ξεηά ζε θάζε λνκνζεηηθή πξάμε πνπ 

πεξηιακβάλεη ηέηνηα εμνπζηνδφηεζε (εθεμήο «ε βαζηθή πξάμε»). 

2. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα, θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ΛΔΔ, ζπλεξγάδνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζηφρν ηελ νκαιή άζθεζε ηεο αλαηηζέκελεο εμνπζίαο θαη 

ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο ελ ιφγσ εμνπζίαο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη 

ην πκβνχιην. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηνχληαη νη δένπζεο επαθέο ζε δηνηθεηηθφ 

επίπεδν. 

3. Σα νηθεία ζεζκηθά φξγαλα, φηαλ πξνηείλνπλ ή πξνβαίλνπλ ζε εμνπζηνδφηεζε δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 290 ηεο ΛΔΔ, αλάινγα κε ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο βαζηθήο πξάμεο, 

αλαιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε λα ρξεζηκνπνηνχλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηα ππνδείγκαηα 

άξζξσλ πνπ πξνζαξηψληαη σο παξάξηεκα ζηελ παξνχζα θνηλή αληίιεςε. 
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II. ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΣ’ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ 

ΠΡΑΞΔΩΝ 

4. Ζ Δπηηξνπή ζα δηαβνπιεχεηαη κε εκπεηξνγλψκνλεο, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ θάζε 

θξάηνο κέινο, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζρεδίσλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ. Θα 

πξαγκαηνπνηνχληαη εγθαίξσο δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζρεηηθά κε θαζέλα απφ ηα ζρέδηα ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ πνπ 

θαηαξηίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο
*. 
Σα ζρέδηα ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

πξάμεσλ ζα δηαβηβάδνληαη θαη ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ησλ θξαηψλ κειψλ. Οη 

δηαβνπιεχζεηο απηέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ νκάδσλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ ή κέζσ ad hoc ζπλεδξηάζεσλ κε εκπεηξνγλψκνλεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ, γηα ηηο νπνίεο ε Δπηηξνπή ζα απνζηέιιεη πξνζθιήζεηο κέζσ ησλ κφληκσλ 

αληηπξνζσπηψλ φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Δλαπφθεηηαη ζηα θξάηε κέιε λα 

απνθαζίζνπλ πνηνη εκπεηξνγλψκνλεο ζα ζπκκεηέρνπλ. Σα ζρέδηα ησλ 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ, ην ζρέδην εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη νπνηαδήπνηε άιια 

ζρεηηθά έγγξαθα ζα παξέρνληαη ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο εγθαίξσο, ψζηε λα έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο επαξθή ρξφλν γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ. 

5. ην ηέινο θάζε ζπλεδξίαζεο κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ησλ θξαηψλ κειψλ ή ζηε 

ζπλέρεηα πνπ δίλεηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο απηέο, νη ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο ζα 

αλαθέξνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ ζπλαρζεί απφ ηηο ζπδεηήζεηο, κεηαμχ άιισλ 

                                                 
* Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε ξπζκηζηηθψλ ηερληθψλ πξνηχπσλ (ΡΣΠ) 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ Δπξσπατθή Δπνπηηθή Αξρή (ΔΔΑ) [θαλνληζκφο (ΔΔ) 

αξηζ. 1093/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 

2010 ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε Δπξσπατθήο Δπνπηηθήο Αξρήο (Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ), 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 716/2009/ΔΚ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 

2009/78/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 331 ηεο 15.12.2010, ζ. 12), θαλνληζκφο (EΔ) αξηζ. 

1094/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010 

ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε Δπξσπατθήο Δπνπηηθήο Αξρήο (Δπξσπατθή Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη 

Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ), ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 716/2009/EΚ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 2009/79/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 331ηεο 15.12.2010, ζ. 48) θαη 

θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ 1095/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

24εο Ννεκβξίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε Δπξσπατθήο Δπνπηηθήο Αξρήο (Δπξσπατθή 

Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ), ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 716/2009/EΚ θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 2009/77/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 331 ηεο 15.12.2010, ζ. 

84)] ιακβάλνληαη ππφςε ρσξίο λα ζίγνληαη νη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξνχζα ζπκθσλία. 
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πψο ζα ιάβνπλ ππφςε ηηο απφςεηο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ, θαζψο θαη πψο πξνηίζεληαη 

λα πξνρσξήζνπλ. Σα ελ ιφγσ ζπκπεξάζκαηα ζα θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

6. Ζ πξνεηνηκαζία θαη ε θαηάξηηζε ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ κπνξεί επίζεο λα 

πεξηιακβάλνπλ δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 

7. ε πεξίπησζε πνπ ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ελφο ζρεδίνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο 

αιιάμεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ε Δπηηξνπή ζα δίλεη ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηελ επθαηξία λα δηαηππψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο επί ηεο ηξνπνπνηεκέλεο 

κνξθήο ηνπ ζρεδίνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο, γξαπηψο φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν. 

8. Ζ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο ζα πεξηιακβάλεη ζχλνςε ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαβνπιεχζεσλ. 

9. Ζ Δπηηξνπή ζα θαζηζηά δηαζέζηκνπο ελδεηθηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ ζρεδηαδφκελσλ 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

10. Ζ Δπηηξνπή, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη θαηάξηηζε θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ, ζα 

δηαζθαιίδεη φηη φια ηα έγγξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεδίσλ ησλ πξάμεσλ 

δηαβηβάδνληαη εγθαίξσο θαη ηαπηνρξφλσο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην 

πκβνχιην, φπσο θαη ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

11. Όηαλ ην ζεσξνχλ αλαγθαίν, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην κπνξνχλ 

λα ζηέιλνπλ ην θαζέλα εκπεηξνγλψκνλεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ νκάδσλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ ζηηο νπνίεο είλαη πξνζθεθιεκέλνη νη εκπεηξνγλψκνλεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δηαβηβάδεηαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ επφκελσλ κελψλ θαη νη πξνζθιήζεηο γηα φιεο ηηο 

ζπλεδξηάζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ. 

12. Σα ηξία ζεζκηθά φξγαλα γλσζηνπνηνχλ ην έλα ζην άιιν ηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγηθέο 

γξακκαηνζπξίδεο ηνπο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαβίβαζε θαη ηε ιήςε 

φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο. Μφιηο 

ζπγθξνηεζεί ην κεηξψν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 29 ηεο ζπκθσλίαο, ζα 

αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 
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IΙΙ. ΚΑΝΟΝΔ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΣΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΩΝ ΥΡΟΝΙΚΩΝ 

ΠΔΡΙΟΓΩΝ 

13. Μέζσ θαηάιιεινπ κεραληζκνχ, ε Δπηηξνπή δηαβηβάδεη επίζεκα ηηο 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην. Ζ 

επεμεξγαζία ησλ δηαβαζκηζκέλσλ εγγξάθσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο εζσηεξηθέο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζεζπίδεη θάζε ζεζκηθφ φξγαλν, ψζηε λα παξέρνληαη φια ηα 

απαηηνχκελα ερέγγπα. 

14. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην είλαη 

ζε ζέζε λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 290 ηεο ΛΔΔ εληφο 

ησλ πξνζεζκηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζε θάζε βαζηθή πξάμε, ε Δπηηξνπή δελ δηαβηβάδεη 

θακία θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμήο ρξνληθψλ πεξηφδσλ: 

  - απφ ηελ 22α Γεθεκβξίνπ έσο ηελ 6ε Ηαλνπαξίνπ· 

  - απφ ηε 15ε Ηνπιίνπ έσο ηελ 20ή Απγνχζηνπ. 

Απηέο νη ρξνληθέο πεξίνδνη ηζρχνπλ κφλνλ φηαλ ε πξνζεζκία δηαηχπσζεο αληηξξήζεσλ 

βαζίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 28. 

Απηέο νη ρξνληθέο πεξίνδνη δελ ηζρχνπλ γηα ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο πνπ 

εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία επείγνληνο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην κέξνο VIΗ ηεο 

παξνχζαο θνηλήο αληίιεςεο. ε πεξίπησζε πνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε εθδίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία επείγνληνο θαηά ηηο ρξνληθέο απηέο πεξηφδνπο, ε πξνζεζκία 

δηαηχπσζεο αληηξξήζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε βαζηθή πξάμε αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη 

κφλνλ φηαλ ιήμεη ε ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδνο. 

Έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ησλ εθινγψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, ηα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ζπκθσλνχλ γηα κηα ξχζκηζε ζρεηηθά κε ηελ 

θνηλνπνίεζε ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπήο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο εθινγέο. 

15. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηε δηαηχπσζε αληηξξήζεσλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη φηαλ 

παξαιεθζνχλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην φιεο νη επίζεκεο 
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γισζζηθέο εθδφζεηο ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο. 

ΗV. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ 

16. Με ηε βαζηθή πξάμε κπνξεί λα εμνπζηνδνηείηαη ε Δπηηξνπή λα εθδίδεη 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο γηα αφξηζηε ή νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

17. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδνο, ε βαζηθή πξάμε πξέπεη 

θαηαξρήλ λα νξίδεη φηη ε εμνπζηνδφηεζε παξαηείλεηαη ζησπεξά γηα ρξνληθέο πεξηφδνπο 

ίδηαο δηάξθεηαο, εθηφο εάλ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ή ην πκβνχιην αληηηαρζεί ζηελ 

παξάηαζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε θάζε ρξνληθήο πεξηφδνπ. Ζ 

Δπηηξνπή ππνβάιιεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εμνπζία πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί ην αξγφηεξν 

ελλέα κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε θάζε ρξνληθήο πεξηφδνπ. Ζ παξνχζα παξάγξαθνο δελ 

ζίγεη ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ή ηνπ πκβνπιίνπ. 

V. ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΣΤΠΩΗ ΑΝΣΙΡΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

18. Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηαδηθαζίαο επείγνληνο, ε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηε δηαηχπσζε 

αληηξξήζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε ζε θάζε βαζηθή πξάμε πξέπεη θαηαξρήλ 

λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα άιινπο δχν κήλεο κε 

πξσηνβνπιία θάζε ζεζκηθνχ νξγάλνπ (ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ή ηνπ 

πκβνπιίνπ). 

19. Ωζηφζν, ε θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε κπνξεί λα δεκνζηεπζεί ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα 

ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο θαη λα ηεζεί ζε ηζρχ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ελ ιφγσ ρξνληθήο 

πεξηφδνπ, εάλ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην έρνπλ ακθφηεξα 

ελεκεξψζεη ηελ Δπηηξνπή φηη δελ ζα δηαηππψζνπλ αληηξξήζεηο. 
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VI. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΟ 

20. Ζ δηαδηθαζία επείγνληνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, πξνζηαζίαο 

ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ή εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ θξίζεσλ. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην πξέπεη λα 

αηηηνινγνχλ ηελ επηινγή ηεο δηαδηθαζίαο επείγνληνο ζηε βαζηθή πξάμε. Ζ βαζηθή 

πξάμε θαζνξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαδηθαζία 

επείγνληνο. 

21. Ζ Δπηηξνπή δεζκεχεηαη λα ελεκεξψλεη πιήξσο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην γηα ηελ πηζαλφηεηα έθδνζεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία επείγνληνο. Ακέζσο κφιηο νη ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο πξνβιέςνπλ κηα 

ηέηνηα πηζαλφηεηα, ελεκεξψλνπλ αλεπίζεκα ηηο γξακκαηείεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κέζσ ησλ ιεηηνπξγηθψλ γξακκαηνζπξίδσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 22. 

22. Καη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία επείγνληνο 

ηίζεηαη ζε ηζρχ ακέζσο θαη εθαξκφδεηαη εθφζνλ δελ δηαηππσζνχλ αληηξξήζεηο εληφο 

ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε βαζηθή πξάμε. ε πεξίπησζε πνπ δηαηππσζνχλ 

αληηξξήζεηο, ε Δπηηξνπή θαηαξγεί ηελ πξάμε ακέζσο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ηεο πεξί δηαηχπσζεο αληηξξήζεσλ 

απφθαζεο. 

23. Καηά ηελ θνηλνπνίεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία επείγνληνο, ε 

Δπηηξνπή εθζέηεη ηνπο ιφγνπο γηα ηε ρξήζε ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο. 
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VII. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ 

24. Οη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο δεκνζηεχνληαη ζηε ζεηξά L ηεο Επίζεκεο Εθεκεξίδαο 

ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο κφλνλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηαηχπσζε 

αληηξξήζεσλ, κε εμαίξεζε ηελ παξάγξαθν 29 αλσηέξσ. Οη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο 

πνπ εθδίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία επείγνληνο δεκνζηεχνληαη ακέζσο. 

25. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 297 ηεο ΛΔΔ, νη απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ή ηνπ πκβνπιίνπ πεξί αλάθιεζεο εμνπζηνδφηεζεο, δηαηχπσζεο 

αληηξξήζεσλ γηα θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

επείγνληνο ή αληίζεζεο ζηε ζησπεξή παξάηαζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο δεκνζηεχνληαη 

επίζεο ζηε ζεηξά L ηεο Επίζεκεο Εθεκεξίδαο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο. Μηα απφθαζε 

αλάθιεζεο αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ επφκελε εκέξα απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Επίζεκε 

Εθεκεξίδα ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο. 

26. Ζ Δπηηξνπή δεκνζηεχεη επίζεο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο ηηο 

απνθάζεηο πνπ θαηαξγνχλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο νη νπνίεο εθδφζεθαλ ζχκθσλα 

κε ηε δηαδηθαζία επείγνληνο. 
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VIII. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΙΓΙΩ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΚΛΗΗ 

27. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο γηα εθαξκνγή ησλ φξσλ πνπ ζεζπίδνληαη ζηε βαζηθή πξάμε, 

αιιεινελεκεξψλνληαη θαη ελεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπή. 

28. Όηαλ είηε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην είηε ην πκβνχιην θηλεί δηαδηθαζία πνπ ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αλάθιεζε εμνπζηνδφηεζεο, ελεκεξψλεη ηα άιια δχν ζεζκηθά 

φξγαλα ην αξγφηεξν έλαλ κήλα πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο αλάθιεζεο. 
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Παπάπηημα 

Τποδείγμαηα άπθπυν 

Αιηιολογική ζκέψη: 

Πξνθεηκέλνπ λα [ζηόρνο], πξέπεη λα αλαηεζεί ζηελ Δπηηξνπή ε εμνπζία γηα ηελ έθδνζε 

πξάμεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 290 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, φζνλ αθνξά [πεξηερόκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο]. Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε Δπηηξνπή 

λα δηελεξγεί, θαηά ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ηεο έξγν, ηηο θαηάιιειεο δηαβνπιεχζεηο, κεηαμχ 

άιισλ ζε επίπεδν εκπεηξνγλσκφλσλ, νη νπνίεο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

πνπ νξίδνληαη ζηε δηνξγαληθή ζπκθσλία γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο [εκεξνκελία]. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ίζε ζπκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ιακβάλνπλ φια ηα 

έγγξαθα θαηά ηνλ ίδην ρξφλν κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ησλ θξαηψλ κειψλ, θαη νη 

εκπεηξνγλψκνλέο ηνπο έρνπλ ζπζηεκαηηθή πξφζβαζε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ νκάδσλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

πξάμεσλ. 

Άπθπο(-α) πεπί εξοςζιοδόηηζηρ 

[Ζ Δπηηξνπή εθδίδεη/εμνπζηνδνηείηαη λα εθδίδεη] θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν α, φζνλ αθνξά [πεξηερφκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο]. Πξηλ απφ ηελ έθδνζε κηαο θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε πξάμεο, ε Δπηηξνπή δηεμάγεη δηαβνπιεχζεηο κε εκπεηξνγλψκνλεο πνπ νξίδνπλ 

ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο [εκεξνκελία]. 

Η αθόινπζε ζπκπιεξωκαηηθή παξάγξαθνο πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία επείγνληνο: 

Όηαλ, ζηελ πεξίπησζε [πεξηερφκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο], ην απαηηνχλ επηηαθηηθνί ιφγνη 

επείγνπζαο αλάγθεο, ζηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ β. 
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Άπθπο [A] 

Άζκηζη ηηρ εξοςζιοδόηηζηρ 

1. Αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή ε εμνπζία λα εθδίδεη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ππφ ηνπο 

φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

[δηάξθεηα] 

Επηινγή 1: 

2. Ζ πξνβιεπφκελε ζην(-α) άξζξν(-α)... εμνπζηνδφηεζε ρνξεγείηαη ζηελ Δπηηξνπή επ’ 

αφξηζηνλ απφ ηελ ... [εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο βαζηθήο λνκνζεηηθήο πξάμεο ή από 

νπνηαδήπνηε άιιε εκεξνκελία νξίδεη ν λνκνζέηεο]. 

Επηινγή 2: 

2. Ζ πξνβιεπφκελε ζην(-α) άξζξν(-α)... εμνπζηνδφηεζε ρνξεγείηαη ζηελ Δπηηξνπή γηα 

πεξίνδν ... εηψλ απφ ηελ .... [εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο βαζηθήο λνκνζεηηθήο 

πξάμεο ή από νπνηαδήπνηε άιιε εκεξνκελία νξίδεη ν λνκνζέηεο]. Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη 

έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί ην αξγφηεξν ελλέα κήλεο πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο ...-εηνχο πεξηφδνπ. Ζ εμνπζηνδφηεζε παξαηείλεηαη ζησπεξψο γηα 

πεξηφδνπο ίζεο δηάξθεηαο, εθηφο αλ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ή ην πκβνχιην 

δηαηππψζνπλ αληηξξήζεηο θαηά ηεο παξάηαζεο ην αξγφηεξν ηξεηο κήλεο πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο θάζε πεξηφδνπ. 

Επηινγή 3: 

2. Ζ εμνπζηνδφηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην(-α) άξζξν(-α)... ρνξεγείηαη ζηελ Δπηηξνπή γηα 

πεξίνδν ... εηψλ απφ ηελ ... [εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο βαζηθήο λνκνζεηηθήο πξάμεο 

ή από νπνηαδήπνηε άιιε εκεξνκελία νξίδεη ν λνκνζέηεο]. 
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3. Ζ εμνπζηνδφηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην(-α) άξζξν(-α)... κπνξεί λα αλαθαιείηαη αλά πάζα 

ζηηγκή απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ή ην πκβνχιην. Ζ απφθαζε αλάθιεζεο 

πεξαηψλεη ηελ εμνπζηνδφηεζε πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε. Ζ 

αλάθιεζε αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο ζηελ Επίζεκε 

Εθεκεξίδα ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο ή ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη 

ζηελ απφθαζε. Γελ επεξεάδεη ηελ εγθπξφηεηα ηπρφλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ πνπ 

ηζρχνπλ ήδε. 

4. Πξηλ απφ ηελ έθδνζε κηαο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο, ε Δπηηξνπή δηεμάγεη 

δηαβνπιεχζεηο κε εκπεηξνγλψκνλεο πνπ νξίδνπλ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο [εκεξνκελία].  

5. Ζ Δπηηξνπή, κφιηο εθδψζεη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε, ηελ θνηλνπνηεί ηαπηφρξνλα 

ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην πκβνχιην. 

6. Μηα θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ[ησλ] άξζξνπ[σλ] … 

αξρίδεη λα ηζρχεη κφλν εάλ δελ δηαηππσζνχλ αληηξξήζεηο απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ή ην πκβνχιην εληφο πεξηφδνπ [δχν κελψλ] απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο 

ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ή εάλ, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο, ηφζν ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην φζν θαη ην πκβνχιην 

ελεκεξψζνπλ ηελ Δπηηξνπή φηη δελ ζα δηαηππψζνπλ αληηξξήζεηο. Ζ πξνζεζκία απηή 

παξαηείλεηαη θαηά [δχν κήλεο] κε πξσηνβνπιία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ή ηνπ 

πκβνπιίνπ. 
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Τν αθόινπζν ζπκπιεξωκαηηθό άξζξν πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ εθαξκόδεηαη 

ε δηαδηθαζία επείγνληνο: 

Άπθπο [B] 

Διαδικαζία επείγονηορ 

1. Οη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν ηίζεληαη 

ζε ηζρχ ακέζσο θαη εθαξκφδνληαη θαζφζνλ δελ δηαηππψλνληαη αληηξξήζεηο ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 2. ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην πκβνχιην εθηίζεληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

γίλεηαη ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο επείγνληνο. 

2. Δίηε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην είηε ην πκβνχιην δχλαληαη λα δηαηππψζνπλ 

αληηξξήζεηο θαηά ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν α παξάγξαθνο 5. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή θαηαξγεί 

ηελ πξάμε ακέζσο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ή ην 

πκβνχιην ηεο πεξί δηαηχπσζεο αληηξξήζεσλ απφθαζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II: ΓΗΛΧΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΤΚΑΙΡΙΑ ΣΗ ΔΓΚΡΙΗ ΣΗ ΓΙΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΤΜΦΧΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

 

 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ε Δπηηξνπή εθηηκνχλ φηη ε παξνχζα ζπκθσλία 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηε πλζήθε. 

Γελ ζίγεη ηε ζπκθσλία πιαίζην ηεο 20ήο Οθησβξίνπ 2010 γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
1
.  

 

 

 

                                                 
1 ΔΔ L 304 ηεο 20.11.2010, ζ. 47. 
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