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Με επιστολή της 6ης Ιουλίου 2021, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 
εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2 του Κανονισμού, εάν το άρθρο 322 
παράγραφος 1 στοιχείο α) ΣΛΕΕ θα πρέπει να προστεθεί στη νομική βάση της ανωτέρω 
πρότασης της Επιτροπής.

Η επιτροπή εξέτασε το ζήτημα που μνημονεύεται ανωτέρω κατά τη συνεδρίασή της στις 30 
Σεπτεμβρίου 2021.

I - Ιστορικό

Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 (στο εξής: «η πρόταση») έχει βασιστεί 
στο άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ. Η πρόταση, μαζί με τις άλλες δύο προτάσεις που 
αποτελούν μέρος της λεγόμενης δέσμης για την γεωργική πολιτική της ΕΕ1, συζητούνταν 
μέχρι πρόσφατα στο πλαίσιο διοργανικών διαπραγματεύσεων. Στις 28 Ιουνίου 2021 
επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, 
διαπιστώθηκε η ανάγκη να προστεθεί το άρθρο 322 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΣΛΕΕ.

ΙΙ – Τα συναφή άρθρα της Συνθήκης

Το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική προβλέπει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, ορίζουν τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των 
στόχων της εν λόγω πολιτικής.

Σύμφωνα με το άρθρο 322 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, και μετά από 
διαβούλευση με το Ελεγκτικό Συνέδριο, θεσπίζουν μέσω κανονισμών τους δημοσιονομικούς 
κανονισμούς που ρυθμίζουν ιδίως τις πρακτικές λεπτομέρειες κατάρτισης και εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού. Το στοιχείο α) του εν λόγω άρθρου αναφέρεται στους «δημοσιονομικούς 
κανονισμούς που ρυθμίζουν ιδίως τις πρακτικές λεπτομέρειες κατάρτισης και εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και παρουσίασης και ελέγχου των λογαριασμών».

ΙΙΙ – Η νομολογία του ΔΕΕ όσον αφορά την επιλογή της νομικής βάσης

Καταρχάς, πρέπει να υπενθυμιστεί το νομικό κριτήριο για την επιλογή της νομικής βάσης. 

1 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) 
αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 
για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών 
ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών 
μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
[COM(2018) 394 final – 2018/0218 (COD)]· και πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να 
καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) 
και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, [COM(2018) 392 final – 2018/0216 (COD)].  
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Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η επιλογή της νομικής βάσης για μια νομική πράξη 
της Ένωσης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, 
όπως είναι, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης. Εάν από την εξέταση της πράξης 
προκύπτει ότι αυτή εξυπηρετεί διττό σκοπό, ή ότι έχει δύο συνιστώσες εκ των οποίων η μία 
θεωρείται κύρια ή δεσπόζουσα, ενώ η άλλη δευτερεύουσα, η πράξη πρέπει να στηρίζεται σε 
ενιαία νομική βάση και, συγκεκριμένα, σε αυτήν που επιβάλλει η κύρια ή εξέχουσα 
συνιστώσα ή ο αντίστοιχος σκοπός. Μόνο κατ’ εξαίρεση, εάν διαπιστωθεί ότι η πράξη 
επιδιώκει συγχρόνως πολλούς σκοπούς ή έχει περισσότερες συνιστώσες που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία εξ αυτών να είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση 
με την άλλη, η εν λόγω πράξη θα πρέπει να βασίζεται στις αντίστοιχες διαφορετικές νομικές 
βάσεις2, υπό τον όρο ότι είναι διαδικαστικά συμβατές3.

IV – Στόχος και περιεχόμενο του προτεινόμενου μέτρου

Ο σκοπός και το περιεχόμενο της πρότασης καθίστανται σαφή από το άρθρο 1, το οποίο 
ορίζει ότι ο προτεινόμενος κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη χρηματοδότηση των δαπανών 
στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 
για την αγροτική ανάπτυξη, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή από τα κράτη μέλη, καθώς και τις διαδικασίες εκκαθάρισης και συμμόρφωσης. Τα 
υπόλοιπα άρθρα, καθώς και οι αιτιολογικές σκέψεις, επιβεβαιώνουν ότι ο στόχος και το 
περιεχόμενο της πρότασης, σε συνδυασμό με τις παράλληλες προτάσεις, είναι πράγματι η 
θέσπιση νέων κανόνων για τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής, που ορίζονται επί του παρόντος στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/20134 (ο ισχύων 
«οριζόντιος κανονισμός για την ΚΓΠ»), μεταξύ άλλων με την εισαγωγή μιας σειράς 
επικαιροποιημένων δημοσιονομικών διατάξεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
2018/1046 (στο εξής: «δημοσιονομικός κανονισμός»)5.

Μεταξύ των διατάξεων, ιδιαίτερη σημασία για τους προκείμενους σκοπούς έχει το άρθρο 14 
της πρότασης. Αυτό θεσπίζει ένα «γεωργικό αποθεματικό», το οποίο τροφοδοτείται με 
κονδύλια που θα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων διαφορετικού 
χαρακτήρα, τις οποίες ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο τομέας κατά τη διάρκεια της περιόδου 

2 Βλ. αποφάσεις της 27ης Σεπτεμβρίου 1988, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, υπόθεση C-165/87, EU:C:1988:458, 
σκέψεις 11-13· της 26ης Μαρτίου 1996, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, υπόθεση C-271/94, EU:C:1996:133, 
σκέψη 32· της 10ης Ιανουαρίου 2006, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, υπόθεση C-178/03, 
EU:C:2006:4, σκέψεις 42-43· της 6ης Νοεμβρίου 2008, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, υπόθεση C-155/07, 
EU:C:2008:605, σκέψεις 35-36· και της 8ης Σεπτεμβρίου 2009, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, 
υπόθεση C-411/06, EU:C:2009:518, σκέψεις 45-47.  
3 Όταν δύο ή περισσότερες νομικές βάσεις εφαρμόζονται από κοινού, αλλά οι διαδικασίες που προβλέπονται σε 
αυτές είναι ασύμβατες, αποκλείεται να τεθεί σε κίνδυνο η αποτελεσματικότητα μίας από τις δύο διαδικασίες με 
την από κοινού εφαρμογή και των δύο νομικών βάσεων. Βλ. απόφαση της 11ης Ιουνίου 1991, Επιτροπή κατά 
Συμβουλίου [«Διοξείδιο τιτανίου»], υπόθεση C-300/89, EU:C:1991:244, σκέψεις 19-20.  
4 Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549. 
5 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 
2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και 
της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ΕΕ L 
193 της 30.7.2018, σ. 1.  
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προγραμματισμού. Προκειμένου να διατηρηθούν επαρκή κονδύλια στο αποθεματικό και 
μάλιστα να αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου, το άρθρο 14 προβλέπει τη μεταφορά των μη 
χρησιμοποιηθέντων δημοσιονομικών πόρων από το ένα έτος στο άλλο χωρίς κανέναν χρονικό 
περιορισμό. Ουσιαστική τροποποίηση του άρθρου 14 της πρότασης δεν επήλθε ούτε στο 
πλαίσιο της εντολής του Κοινοβουλίου ούτε στο πλαίσιο της εντολής του Συμβουλίου. Το 
άρθρο 14 αναφέρει τα εξής:

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού, 
οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις του γεωργικού αποθεματικού μεταφέρονται χωρίς χρονικό 
περιορισμό για τη χρηματοδότηση του γεωργικού αποθεματικού κατά τα επόμενα οικονομικά 
έτη.

Οι μεταφορές πιστώσεων διέπονται, ωστόσο, κατά κύριο λόγο από τον δημοσιονομικό 
κανονισμό. Ο εν λόγω κανονισμός έχει καθιερώσει την αρχή της «ετήσιας διάρκειας» του 
προϋπολογισμού. Πράγματι, το άρθρο 3 του δημοσιονομικού κανονισμού αναφέρει τα εξής:

1. Κάθε διάταξη που αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα ή τις δαπάνες 
και περιλαμβάνεται σε άλλη βασική πράξη συμμορφώνεται με τις αρχές του προϋπολογισμού οι 
οποίες διατυπώνονται στον τίτλο II.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι προτάσεις και οι τροποποιήσεις προτάσεων που 
υποβάλλονται στη νομοθετική αρχή και περιέχουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού, πλην αυτών του Τίτλου II, (...) περιλαμβάνουν σαφή μνεία των παρεκκλίσεων 
αυτών και, στις αιτιολογικές σκέψεις και στην αιτιολογική έκθεσή τους, αναφέρουν τους 
συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούν τις εν λόγω παρεκκλίσεις ή τροποποιήσεις.

Ο τίτλος ΙΙ του δημοσιονομικού κανονισμού αφορά «τον προϋπολογισμό και τις αρχές που 
διέπουν τον προϋπολογισμό» και καλύπτει τα άρθρα 6 έως 38 του εν λόγω κανονισμού. Το 
άρθρο 12 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού 
προβλέπει ότι:

1. Οι πιστώσεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους για το οποίο 
έχουν εγγραφεί ακυρώνονται, εκτός εάν μεταφέρονται δυνάμει των παραγράφων 2 έως 8.

2. Οι ακόλουθες πιστώσεις μπορούν να μεταφέρονται (...), αλλά μόνο στο επόμενο οικονομικό 
έτος:

(...)

δ) μη δεσμευθείσες πιστώσεις που έχουν σχέση με τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Επομένως, είναι σαφές ότι, σύμφωνα με την αρχή της «ετήσιας διάρκειας» που περιγράφεται 
ανωτέρω, οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις πρέπει να ακυρώνονται. Ωστόσο, ο 
δημοσιονομικός κανονισμός περιλαμβάνει ορισμένες περιορισμένες εξαιρέσεις από την αρχή 
της «ετήσιας διάρκειας»: μία από αυτές αφορά ακριβώς τη γεωργία και συγκεκριμένα τις 
δαπάνες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων («ΕΓΤΕ»). Το άρθρο 12 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού, που αναφέρεται ανωτέρω, 
προβλέπει ότι οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις μπορούν να μεταφέρονται «αλλά μόνο στο 
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επόμενο οικονομικό έτος». Στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού, οι δαπάνες του ΕΓΤΕ αναφέρονται ως «ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013», δεδομένου ότι το συγκεκριμένο άρθρο 
ρυθμίζει τις εν λόγω δαπάνες.

V – Ανάλυση και καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

Σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 2 της πρότασης, οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013 που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία της ΕΕ θεωρούνται παραπομπές στην 
ίδια την πρόταση. Στον πίνακα αντιστοιχίας που επισυνάπτεται στην πρόταση, το άρθρο 5 της 
τελευταίας αντιστοιχεί στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Επομένως, η 
δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων αλλά μόνο στο επόμενο οικονομικό έτος, δηλαδή η 
παρέκκλιση ενός έτους από την αρχή της «ετήσιας διάρκειας» που προβλέπεται στο άρθρο 12 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θα ισχύει επίσης στο πλαίσιο του 
νομικού καθεστώτος που θεσπίζεται με την πρόταση.

Ο μόνος τρόπος να καθοριστεί η δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων χωρίς χρονικό 
περιορισμό θα ήταν η θέσπιση lex specialis βάσει του πρωτογενούς δικαίου. Συνεπώς, θα 
ήταν αναγκαίο να προστεθεί στη νομική βάση της πρότασης το άρθρο 322 παράγραφος 1 
στοιχείο α) ΣΛΕΕ, το οποίο εξουσιοδοτεί τον νομοθέτη να θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίον το άρθρο 322 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΣΛΕΕ δεν 
συμπεριλήφθηκε στη νομική βάση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, η οποία περιείχε 
ήδη το περιγραφόμενο άρθρο για το αποθεματικό στην παρούσα μορφή του. Θα πρέπει 
επίσης να σημειωθεί ότι ούτε το Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έθεσαν το ζήτημα της 
νομικής βάσης στις αντίστοιχες εντολές τους.

Όσον αφορά τη διαδικασία, το άρθρο 322 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ προβλέπει τη διαβούλευση με 
το Ελεγκτικό Συνέδριο ως διαδικαστική απαίτηση. Παρά την απουσία του άρθρου 322 
παράγραφος 1 στοιχείο α) ΣΛΕΕ από τη νομική βάση της πρότασης, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά με την υπό εξέταση πρόταση παραπέμποντας ρητά στο εν 
λόγω άρθρο της Συνθήκης. Το έπραξε αυτό στο πλαίσιο γνωμοδότησης που καλύπτει και τις 
τρεις προτάσεις μεταρρύθμισης της ΚΓΠ6. Υπό την έννοια αυτή, μπορεί να θεωρηθεί ότι 
πληρούται η διαδικαστική απαίτηση της διαβούλευσης με το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τέλος, για λόγους πληρότητας, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι παρόμοιοι λόγοι οδήγησαν την 
Επιτροπή στο να προσθέσει το άρθρο 322 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ στις τομεακές νομικές βάσεις 
μιας σειράς πράξεων που διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία7. Ο νομοθέτης της Ένωσης 
αποδέχθηκε αυτή την προσθήκη.

Δεδομένων των ανωτέρω, και λαμβανομένου υπόψη του σκοπού και του περιεχομένου της 
πρότασης, η Νομική Υπηρεσία έχει προτείνει να προστεθεί το άρθρο 322 παράγραφος 1 

6 Γνώμη αριθ. 7/2018 [υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 322, παράγραφος 1, στοιχείο α), ΣΛΕΕ] σχετικά με 
τις προτάσεις κανονισμών της Επιτροπής που αφορούν την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο μετά το 
2020 [COM(2018) 392, 393 και 394 final], ΕΕ C 41 της 1.2.2019, σ. 1.
7 Βλ. για παράδειγμα την πρόταση για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 
– 2018/0196(COD). Η προσωρινή συμφωνία που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις εγκρίθηκε 
από το Κοινοβούλιο στις 21 Ιουνίου 2021. 
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στοιχείο α) ΣΛΕΕ στη νομική βάση της πρότασης.

VI – Συμπέρασμα και σύσταση

Κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
αποφάσισε με 23 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 1 αποχή8, και λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό 
και το περιεχόμενο της εν λόγω πρότασης, να συστήσει την προσθήκη του άρθρου 322 
παράγραφος 1 στοιχείο α) ΣΛΕΕ στη νομική βάση της πρότασης.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Adrián Vázquez Lázara

(Αφορά όλες τις γλώσσες.)

8 Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Adrián Vázquez Lázara (πρόεδρος), Sergey 
Lagodinsky (αντιπρόεδρος), Marion Walsmann (αντιπρόεδρος), Ibán García del Blanco (αντιπρόεδρος), 
Raffaele Stancanelli (αντιπρόεδρος), Pascal Arimont, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea (για τον Javier 
Zarzalejos σύμφωνα με το άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού), Patrick Breyer, Daniel Buda, Geoffroy 
Didier, Pascal Durand, Jean-Paul Garraud, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, Karen 
Melchior, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, Jiří Pospíšil, Marcos Ros Sempere, Axel Voss, Lara 
Wolters, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski.


