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1 Υπόθεση 26/62 Van Gend & Loos [1963] Συλλογή 1.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις θεσμικές και νομικές επιπτώσεις της χρήσης μέσων «ελαστικής νομοθεσί
ας»
(2007/2028(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και συγκεκριμένα τα άρθρα 211, 230 κα 249 αυτής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτ
ισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2007),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υπόθεση Van Gend en Loos το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκώ
ν Κοινοτήτων απεφάνθη ότι η Συνθήκη δεν συνιστά απλή συμφωνία από την οποία απορ
ρέουν μόνον αμοιβαίες υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα κράτη. ... Η Κοινότητα συνιστ
ά μια νέα έννομη τάξη διεθνούς δικαίου υπέρ της οποίας τα κράτη περιόρισαν τα κυριαρχ
ικά τους δικαιώματα, σε περιορισμένους έστω τομείς. Υποκείμενα της έννομης αυτής τάξ
ης δεν είναι μόνο τα κράτη αλλά και τα άτομα. ..., το κοινοτικό δίκαιο επομένως δεν επιβ
άλλει μόνον υποχρεώσεις στα άτομα αλλά τους εκχωρεί και δικαιώματα που εμπλουτίζου
ν έτσι τη νομική τους σφαίρα. Τέτοια δικαιώματα γεννώνται όχι μόνο οσάκις μνημονεύο
νται ρητά στη Συνθήκη, αλλά και σε συνάρτηση προς τις υποχρεώσεις που αυτή επιβάλλε
ι σαφώς στους ιδιώτες, στα κράτη μέλη και τα κοινοτικά όργανα1·

B. λαμβάνοντας υπόψη, κατά συνέπεια, ότι το κοινοτικό δίκαιο ξεχωρίζει από το δημόσιο δι
εθνές δίκαιο ως προς το ότι είναι δεσμευτικό, όχι μόνο για τα κράτη αλλά και για τα άτομ
α, για τα οποία απορρέουν από αυτό έννομα δικαιώματα, και ότι αφορά ορισμένα θεσμικ
ά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκλέγεται άμ
εσα από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι η ευρ
ωπαϊκή έννομη τάξη βασίζεται στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, όπως αναφέρεται
σαφώς στο προοίμιο της Συνθήκης ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει πως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να ενεργ
ούν μόνο σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, δηλαδή όταν κάποια νομική βάση τους
παρέχει συναφή αρμοδιότητα και εντός του πλαισίου των εξουσιών τους, και ότι το Ευρω
παϊκό Δικαστήριο είναι επιφορτισμένο να ελέγχει ότι όντως ενεργούν ως ανωτέρω·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στους τομείς στους οποίους έχει νομοθετική αρμοδιότητα η Κοι
νότητα, η δέουσα διαδικασία περιλαμβάνει την έγκριση νομοθεσίας από τα δημοκρατικά
θεσμικά όργανα της Ένωσης, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και ότι μόνο μέσω της έ
γκρισης νομοθεσίας σύμφωνα με τις προσήκουσες θεσμικές διαδικασίες διασφαλίζεται η
ασφάλεια δικαίου και ο σεβασμός των θεμελιωδών αρχών του νόμου, της «ενδικασιμότητ
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2 Linda Senden, Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they meet?, EJCL, 
τ. 9, 1/01/2005.
3 Υπόθεση C-322/88 Grimaldi [1989] Συλλογή 4407, παράγραφοι 13 και 16.
4 Grimaldi, παρ. 16.

ας» και της εκτελεστότητας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο συνεπάγεται επιπλέον τον
σεβασμό της θεσμικής ισορροπίας που προβλέπει η Συνθήκη και επιτρέπει τη διαφάνεια τ
ης διαδικασίας λήψης αποφάσεων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη, γενικώς, ότι στους τομείς στους οποίους έχει νομοθετική αρμοδιότη
τα η Κοινότητα, αποκλείεται η χρήση «ελαστικής νομοθεσίας» ή κανόνων συμπεριφοράς
που προβλέπονται σε πράξεις οι οποίες δεν διαθέτουν αυτές καθαυτές νομικώς δεσμευτικ
ή ισχύ, έχουν ενδεχομένως όμως ορισμένες –έμμεσες– έννομες συνέπειες, και οι οποίες σ
τοχεύουν και δύνανται να παράγουν πρακτικές συνέπειες2· οι πράξεις αυτές χρησιμοποιο
ύνταν κατά παράδοση προκειμένου να αντισταθμίζεται η έλλειψη επίσημης νομοθέτησης
και/ή μέσων επιβολής και ως τέτοιες είναι χαρακτηριστικές του δημόσιου διεθνούς δικαίο
υ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ελαστικής νομοθεσίας είναι νόμιμα, στις περιπτώσει
ς στις οποίες η Συνθήκη τα προβλέπει ρητώς, υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιούνται ως υ
ποκατάστατα νομοθεσίας στους τομείς στους οποίους έχει νομοθετική εξουσία η Κοινότ
ητα, καθώς αυτό θα συνιστούσε επίσης παραβίαση της αρχής των εκχωρούμενων εξουσι
ών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο ισχύει κατά κύριο λόγο για τις ανακοινώσεις της Ε
πιτροπής οι οποίες αποσκοπούν στην ερμηνεία της κοινοτικής νομοθεσίας· λαμβάνοντας
υπόψη ότι τα προπαρασκευαστικά μέσα, όπως οι Πράσινες και οι Λευκές Βίβλοι, συνιστο
ύν επίσης νόμιμη χρήση ελαστικής νομοθεσίας, από κοινού με τα ενημερωτικά σημειώμα
τα και τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύει η Επιτροπή προκειμένου να αποσαφη
νίζει τον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού μπορεί να συμβάλει στην ολοκλ
ήρωση της εσωτερικής αγοράς, αν και είναι λυπηρό το γεγονός ότι η συμμετοχή του Κοιν
οβουλίου και του Δικαστηρίου στον συγκεκριμένο τομέα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 211 ΣΕΚ προβλέπει ότι «για τη διασφάλιση της λειτου
ργίας και αναπτύξεως της κοινής αγοράς, η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις ... επί θεμάτ
ων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας συνθήκης, εφόσον προβλέπεται ρητώς από
αυτήν ή θεωρείται αναγκαίο από την Επιτροπή», αλλά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 249, πέ
μπτη παράγραφος, οι συστάσεις δεν έχουν δεσμευτική ισχύ και ότι, σύμφωνα με το Δικα
στήριο, είναι «πράξεις οι οποίες, ακόμα και έναντι των αποδεκτών τους, δεν έχουν ως στ
όχο να παραγάγουν δεσμευτικά αποτελέσματα»3 και δεν δημιουργούν δικαιώματα, τα οπ
οία να μπορούν οι ιδιώτες να επικαλεστούν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων4, και λαμβ
άνοντας υπόψη ότι το άρθρο 230 ΣΕΚ προβλέπει την ακύρωση των συστάσεων, καθώς δ
εν είναι δεσμευτικές·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη, πάντως, ότι το Δικαστήριο απεφάνθη ότι οι εν λόγω πράξεις «δεν μ
πορούν ... να θεωρηθούν ως στερούμενες οποιουδήποτε έννομου αποτελέσματος. Πράγμ
ατι, τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν, κατά την επίλυση των διαφορών, να λαμβάνουν υπό
ψη τους τις συστάσεις, ιδίως όταν αυτές φωτίζουν την ερμηνεία εθνικών διατάξεων που έ
χουν θεσπιστεί με σκοπό την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, ή ακόμα όταν οι συστά
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7 Οδηγία 92/100/ΕΟΚ (ΕΕ L 346, της 27.11.1992, σελ. 61), όπως τροποποιήθηκε.

σεις έχουν ως αντικείμενο τη συμπλήρωση κοινοτικών διατάξεων δεσμευτικού χαρακτήρ
α»5·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο I-33 της συνταγματικής συνθήκης περιέχει διάταξη παρ
όμοια με τη διάταξη του άρθρου 211 ΣΕΚ, στην οποία αναφέρεται όμως επιπλέον ότι «Τ
ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όταν επιλαμβάνονται σχεδίων νομοθετικών
πράξεων, δεν εκδίδουν πράξεις που δεν προβλέπονται από την νομοθετική διαδικασία για
τον οικείο τομέα»·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ενέκρινε το 2005 σύσταση σχετικά με τη διασυνορια
κή διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τις νόμιμες επιγραμμικές
(online) μουσικές υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 211 ΣΕΚ, η οποία περιγράφεται ως μέσ
ο ελαστικής νομοθεσίας ειδικά σχεδιασμένο για να δώσει στην αγορά μια ευκαιρία να κιν
ηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση και φαινομενικά σχεδιασμένο να δώσει υπόσταση στις ι
σχύουσες οδηγίες για το δικαίωμα του δημιουργού στην κοινωνία της πληροφορίας6 και γ
ια το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά
προς την πνευματική ιδιοκτησία7, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θέτει σε εφαρμ
ογή συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές χρησιμοποιώντας μέσα ελαστικής νομοθεσίας, καθ
ώς ο κύριος στόχος της είναι να ενθαρρύνει τη χορήγηση αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχ
ύος και να προτείνει συγκεκριμένο τρόπο ρύθμισης της τελευταίας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει σκεφθεί ή φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο ν
α ενεργεί μέσω συστάσεων και σε άλλους τομείς στους οποίους η Κοινότητα έχει νομοθε
τική αρμοδιότητα, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού περί εισφορών για τα δικαιώμ
ατα πνευματικής ιδιοκτησίας και περί ορίων ευθύνης των ελεγκτών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι το σχέδιο για το δίκαιο των συμβάσεων εξακολουθεί
να εμπίπτει στην κατηγορία της ελαστικής νομοθεσίας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στους τομείς στους οποίους η Επιτροπή έχει νομοθετική αρμοδι
ότητα αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει πολιτική βούληση για τη θέσπιση νομοθεσίας, η χρή
ση ελαστικής νομοθεσίας ευθύνεται για την υπονόμευση της επιρροής των άλλων (δημοκ
ρατικών) μέσων, για τον παραγκωνισμό των αρχών της δημοκρατίας και της νομιμότητα
ς, και ενδεχομένως τελικά για ενέργειες της Επιτροπής καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων
της·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελαστική νομοθεσία τείνει επίσης να δημιουργήσει στους πολίτ
ες την αντίληψη ότι υπάρχει μια απομακρυσμένη γραφειοκρατία η οποία επιδιώκει να συ
μβιβαστεί με ισχυρά συμφέροντα κρυφά από αυτούς, και ενδέχεται να δημιουργεί νόμιμε
ς προσδοκίες σε τρίτους των οποίων θίγονται τα συμφέροντα (π.χ. καταναλωτές) και οι ο
ποίοι δεν έχουν εν προκειμένω κανέναν τρόπο να προστατευτούν νομικώς από πράξεις π
ου έχουν δυσμενείς έννομες συνέπειες για αυτούς·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα για τη βελτίωση της νομοθεσίας δεν πρέπει να
υπονομευθεί με σκοπό να επιτραπεί στην εκτελεστική εξουσία της Κοινότητας να νομοθε
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τεί χρησιμοποιώντας μέσα ελαστικής νομοθεσίας, υπονομεύοντας έτσι ενδεχομένως την
κοινοτική έννομη τάξη, παρεμποδίζοντας τη συμμετοχή του δημοκρατικά εκλεγμένου Κο
ινοβουλίου και τον νομικό έλεγχο του Δικαστηρίου και στερώντας από τους πολίτες ένδι
κα μέσα·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προβλέπεται καμιά διαδικασία για τη διαβούλευση με το Κοι
νοβούλιο όσον αφορά την προτεινόμενη χρήση μέσων ελαστικής νομοθεσίας, όπως οι συ
στάσεις και οι ερμηνευτικές ανακοινώσεις·

1. εκτιμά ότι, στους κόλπους της Κοινότητας, η ελαστική νομοθεσία συνιστά συχνότατα αμφ
ιλεγόμενο και αναποτελεσματικό μέσο το οποίο είναι ενδεχομένως επιζήμιο για την κοινο
τική νομοθεσία και τη θεσμική ισορροπία και το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται με προσ
οχή, ακόμη και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη Συνθήκη·

2. εκφράζει τη λύπη του για τις περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή χρησιμοποιεί την ελαστι
κή νομοθεσία ως υποκατάστατο της νομοθέτησης ή υποχρεώνει τη νομολογία του Δικαστ
ηρίου να εισέλθει σε ανεξερεύνητους μέχρι σήμερα τομείς·

3. προτρέπει τα θεσμικά όργανα να ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο I-33 της συνταγματικής
συνθήκης και να μην εγκρίνουν μέσα ελαστικής νομοθεσίας όταν εξετάζουν σχέδια νομοθ
ετικών πράξεων·

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή τις επιπτώσεις στους καταναλωτές κ
αι τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους προτού προτείνει μέτρα από κοινού ρύθμισ
ης ή αυτορρύθμισης·

5. επισημαίνει ότι, ενώ η Επιτροπή νομιμοποιείται να χρησιμοποιεί προνομοθετικά μέσα, δε
ν πρέπει να γίνεται κατάχρηση της προνομοθετικής διαδικασίας ούτε πρέπει η τελευταία ν
α παρατείνεται υπερβολικά· σε τομείς όπως το σχέδιο για το δίκαιο των συμβάσεων, η Επι
τροπή πρέπει να αποφασίζει κάποια δεδομένη στιγμή εάν θα χρησιμοποιήσει ή όχι το δικα
ίωμα πρωτοβουλίας που διαθέτει και επί ποιας νομικής βάσης·

6. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο προκειμένου να εξευ
ρεθεί τρόπος να διατυπώνει τη γνώμη του το Κοινοβούλιο προτού η Επιτροπή εγκρίνει μ
έσα ελαστικής νομοθεσίας, με απώτερο σκοπό να καταστεί δυνατός ο ενδελεχής έλεγχος
των μέτρων ελαστικής νομοθεσίας και να αποτρέπεται η ενδεχόμενη κατάχρηση ισχύος ε
κ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επ
ιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


