
 

 

P7_TA(2014)0113 

Προσαρμογή νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης που προβλέπουν 

τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) ***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης μιας σειράς νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης που προβλέπουν τη 

χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (COM(2013)0452 – C7-0197/2013 – 

2013/0220(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2013)0452), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 81 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0197/2013), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

16ης Οκτωβρίου 20131, 

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών προς τον 

Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2013, 

– έχοντας υπόψη την Κοινή Αντίληψη για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η οποία 

εγκρίθηκε στις 3 Μαρτίου 2011 από τη Διάσκεψη των Προέδρων, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2, και ιδίως το σημείο 15 και το 

Παράρτημα 1,  

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

νομοθετικής εξουσιοδότησης3,  

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη συνέχεια που 

πρέπει να δοθεί στην ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και τον έλεγχο από τα κράτη 

μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή1,  

                                                 
1  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα. 
2  ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47. 
3  ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 6. 



 

 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Α7-0480/2013), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να εξετάσει, έως τα τέλη του 2012, 

πόσες νομοθετικές πράξεις με αναφορές στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 

εξακολουθούν να ισχύουν, προκειμένου να προετοιμάσει τις κατάλληλες νομοθετικές 

πρωτοβουλίες και να ολοκληρώσει, κατ’ αυτό τον τρόπο, τη διαδικασία προσαρμογής 

στο νέο  νομοθετικό πλαίσιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εξαγγελθείς στόχος συνίστατο 

στο να απαλειφθούν, μέχρι τη λήξη της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου, από όλα τα 

νομοθετικά μέσα, όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην κανονιστική διαδικασία με 

έλεγχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει, αν και βραδύτερα από ό,τι 

αναμενόταν, τις προτάσεις με τις οποίες υλοποιείται η δέσμευση αυτή· 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

                                                                                                                                                           
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0127. 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0220 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 

25 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιας σειράς νομικών πράξεων στον 

τομέα της δικαιοσύνης που προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο  

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 

παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2, 

                                                 
1 EE C 67 της 6.3.2014, σ. 104. 
2  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014. 



 

 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε για τον νομοθέτη τη δυνατότητα να αναθέτει στην 

Επιτροπή την εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που 

συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης. 

(2) Τα μέτρα τα οποία μπορούν να καλυφθούν από την εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 290 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), αντιστοιχούν κατ’ αρχήν με εκείνα που καλύπτονται από την κανονιστική 

διαδικασία με έλεγχο, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ 

του Συμβουλίου1. 

(3) Είναι αναγκαίο να προσαρμοστούν στο άρθρο 290 της ΣΛΕΕ οι νομικές πράξεις οι 

οποίες ήδη ισχύουν και χρησιμοποιούν την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. 

                                                 
1 Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των 

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 

184 της 17.7.1999, σ. 23).  



 

 

(4) Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να θίξει τις εκκρεμούσες διαδικασίες, στο πλαίσιο των 

οποίων η επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 5α της απόφασης 

1999/468/ΕΚ πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

(5) Όταν η Επιτροπή καταρτίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση βάσει των νομικών πράξεων 

που προσαρμόζονται με τον παρόντα κανονισμό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί 

τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν καταρτίζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση 

των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

(6) Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεσμεύονται από τις νομικές πράξεις που 

αναφέρονται στο παράρτημα και, ως εκ τούτου, συμμετέχουν στη θέσπιση και την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

(7) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας, που 

έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν 

συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε 

υπόκειται στην εφαρμογή του, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 



 

 

Άρθρο 1 

Όταν οι νομικές πράξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού 

προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 5α 

παράγραφοι 1 έως 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

1.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 

τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ 

αόριστον. 

3.  Η εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 

εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 

επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία καθορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη 

εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 



 

 

4.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

5.  Η εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν έχουν εκφράσει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας 2 

μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πληροφορήσει αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν 

θα εγείρουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

Άρθρο 3 

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εκκρεμούσες διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων μια 

επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ. 



 

 

Άρθρο 4 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη 

μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες. 

..., 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Νομικές πράξεις οι οποίες παραπέμπουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 

αναφέρεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ και προσαρμόζονται στο καθεστώς των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη 

συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή 

αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις1 

2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη 

αμφισβητούμενες αξιώσεις2 

3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής 

διαταγής πληρωμής3 

4. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών4 

5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη 

μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή 

κοινοποίηση πράξεων) και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του 

Συμβουλίου5. 

 

                                                 
1  ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1. 
2  ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 15. 
3  ΕΕ L 399 της 30.12.2006, σ. 1. 
4  ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 1. 
5  ΕΕ L 324 της 10.12.2007, σ. 79. 


