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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των 
ρυθμιστικών οργανισμών
(2008/2103(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκοί οργανισμοί –
Πορεία προς το μέλλον» (COM(2008)0135),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
οργανισμών»1,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας για ένα πλαίσιο λειτουργίας των 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών (COM(2005)0059),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με το σχέδιο της  
Επιτροπής για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για ένα πλαίσιο λειτουργίας των 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών2,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση για προφορική απάντηση που υπέβαλαν από κοινού στο 
Συμβούλιο η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Προϋπολογισμών και 
την απάντηση που έδωσε το Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 2005 (O-
0093/05),

– έχοντας υπόψη την από 7ης Mαΐου 2008 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής προς τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προς τον προεδρεύοντα του Συμβούλιου για 
τη δημιουργία διοργανικής Ομάδας Εργασίας πολιτικού επιπέδου, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 17ης Aπριλίου 2008,

– βασιζόμενο στο άρθρο 45 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις των συνδεδεμένων Επιτροπών Προϋπολογισμών, Ελέγχου των 
Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0000/2008),

Α. δεδομένου ότι οι προσπάθειες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για έναν νομικά 
δεσμευτικό καθορισμό του πλαισίου λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
οργανισμών απέβησαν ατελέσφορες, 

Β. δεδομένου ότι η από 25ης Φεβρουαρίου 2005 προταθείσα διοργανική συμφωνία ουδεμία 
ουσιώδη πρόοδο σημείωσε, λόγω της θεσμικής-πολιτικής άρνησης του Συμβουλίου, και 

                                               
1  ΕΕ C 92 Ε, 16.4.2004, σ. 119.
2  ΕΕ C 285 Ε, 22.11.2006, σ. 123.
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ότι η Επιτροπή αποφάσισε να αποσύρει την πρόταση διοργανικής συμφωνίας και να την 
αντικαταστήσει με πρόσκληση για διοργανικό διάλογο που θα οδηγήσει σε κοινή 
προσέγγιση,

Γ. σημειώνοντας ότι οι ρυθμιστικοί οργανισμοί, ενώ φαίνονται prima facie ως «μικρο-
θεσμοί», έχουν εντούτοις «μακρο-επιδράσεις» στο επίπεδο της ευρωπαϊκής 
διακυβέρνησης,

Δ. πιστεύοντας ότι εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη για τον καθορισμό τουλάχιστον των 
ουσιωδών διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των ρυθμιστικών οργανισμών, καθ' όσον 
αυτοί κατέστησαν αποδεκτή παρα-θεσμική (para-institutional) συνιστώσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ε. σταθμίζοντας τη θέση της Επιτροπής να προτείνει τη σύσταση διοργανικής Ομάδας 
Εργασίας, η οποία θα θέσει κοινό πλαίσιο για τους ρυθμιστικούς οργανισμούς και θα 
καθορίσει την αρμοδιότητα ενός εκάστου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι 
των οργανισμών, 

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα αναλάβει την εκπόνηση οριζόντιας αξιολόγησης 
των ρυθμιστικών οργανισμών έως το 2009-2010 και θα υποβάλει το συντομότερο δυνατό 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματά της,

Ζ. επιδοκιμάζοντας την απόφαση της Επιτροπής να μην προτείνει τη σύσταση νέων 
οργανισμών μέχρι πέρατος των εργασιών της διοργανικής Ομάδας Εργασίας, 

Η. παροτρύνοντας την Επιτροπή να μην αποστεί από τις κατευθυντήριες αρχές της 
προταθείσας το 2005 διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τις τροποποιήσεις των βασικών 
πράξεων που διέπουν τους υφιστάμενους ρυθμιστικούς οργανισμούς, ώστε να συνάδουν 
με τη νέα προσέγγιση,

Θ. τονίζοντας ότι υφίσταται ήδη ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο1 για τους εκτελεστικούς 
οργανισμούς, οι οποίοι έχουν χρονικά προσδιορισμένη αποστολή διαχείρισης κοινοτικών 
προγραμμάτων,

1. θεωρεί την πρόταση της Επιτροπής εύλογη πρωτοβουλία και είναι έτοιμο να συμμετάσχει 
στο έργο της διοργανικής Ομάδας Εργασίας δι' αντιπροσώπων του, κρίνοντας ωστόσο ότι 
η «κοινή προσέγγιση» είναι κατώτερη των προσδοκιών του για την επίτευξη διοργανικής 
συμφωνίας

2. απευθύνει έκκληση στο Συμβούλιο να συμπράξει δημιουργικά στις εργασίες αυτής της 
Ομάδας

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαμορφώσουν από κοινού με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το πρόγραμμα εργασίας της διοργανικής Ομάδας το συντομότερο δυνατό, 
ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών της το φθινόπωρο του 2008

                                               
1  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του 
καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη 
διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΕ L 11, 16.1.2003, σ. 1).
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4. φρονεί ότι το πρόγραμμα εργασίας της διοργανικής Ομάδας θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία: 

– συγκεκριμενοποίηση των πεδίων στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί η οριζόντια 
αξιολόγηση που θα εκπονήσει η Επιτροπή έως τα τέλη του 2009,

– αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης της ανάγκης ύπαρξης οργανισμών, 
λαμβανομένων υπόψη των δυνατών εναλλακτικών λύσεων, 

– αξιολόγηση του έργου και των επιδόσεων των οργανισμών, περιλαμβανομένης και 
της εξωτερικής αξιολόγησης, ιδίως μέσω αναλύσεων κόστους-οφέλους,

– στάθμιση του τυχόν διαφεύγοντος οφέλους άσκησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 
από τους ρυθμιστικούς επιμέρους οργανισμούς αντί των υπηρεσιών της Επιτροπής,

– μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας των οργανισμών, ιδίως μέσω της προσέγγισης 
(approximation) των ουσιωδών δομικών χαρακτηριστικών τους,

– όρια της αυτοτέλειας των οργανισμών και της επ' αυτών εποπτείας, ιδίως τη μορφή 
και την έκταση της ευθύνης της Επιτροπής για τη δραστηριότητά τους, λαμβανομένου 
βεβαίως υπόψη του ότι ο βαθμός λογοδοσίας της Επιτροπής δεν δύναται να 
υπερβαίνει  τον βαθμό της εν τοις πράγμασι επιρροής της στις δραστηριότητες των 
κατ' ιδίαν οργανισμών, 

– ορισμό εκπροσώπων στους μηχανισμούς εποπτείας των οργανισμών από το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή και την ακρόαση των υποψηφίων από την αρμόδια  
Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

– ορισμό των εκτελεστικών οργάνων των οργανισμών, ιδίως του διευθυντή, και το ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επ' αυτού

5. σημειώνει τη θέση της Επιτροπής ότι η σύσταση των ρυθμιστικών οργανισμών, η οποία 
ενίοτε γίνεται και με τη σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι έκφραση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, η δε λειτουργία τους συνίσταται στη διασύνδεση 
και την άσκηση αρμοδιοτήτων, η εκχώρηση των οποίων αμιγώς στα ευρωπαϊκά όργανα 
θα ήγειρε ενστάσεις συγκεντρωτισμού

6. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εργασθούν από κοινού με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο επί τω τέλει της διαμόρφωσης σαφούς, κοινού και συνεκτικού πλαισίου για 
τη μελλοντική θέση των οργανισμών στο  σχήμα της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης

7. πιστεύει ότι η προτεραιότητα του επιδιωκόμενου «κοινού πλαισίου» διοργανικής 
συνεννόησης οφείλει να αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της λειτουργίας και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των ρυθμιστικών οργανισμών με όρους 
μεγαλύτερης διαφάνειας, ορατού δημοκρατικού ελέγχου και ενισχυμένης 
αποτελεσματικότητας

8. κρίνει απαραίτητη τη θέσπιση ελάχιστων κοινών αρχών και κανόνων για τη δομή, τη 
λειτουργία και τον έλεγχο του συνόλου των ρυθμιστικών οργανισμών, ανεξαρτήτως της 
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φύσης τους

9. φρονεί ότι η δομική και λειτουργική πολυμορφία των οργανισμών εγείρει σοβαρά 
ζητήματα  ρυθμιστικών παραμέτρων, ορθής διακυβέρνησης καθώς και θεσμικού 
συσχετισμού με όρους συγκέντρωσης-αποκέντρωσης

10. θεωρεί σε κάθε περίπτωση ότι η ενδεχόμενη σύσταση νέων οργανισμών θα πρέπει να 
τοποθετηθεί χρονικά μετά τη λήξη της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου, ήτοι μετά το 
2013, και ότι θα πρέπει να εξετασθεί εάν η δέσμευση της Επιτροπής περί αναστολής 
πρότασης καθίδρυσης νέων ρυθμιστικών οργανισμών οφείλει να καλύψει και τις δύο 
εκκρεμείς προτάσεις στους τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών

11. υπογραμμίζει την ανάγκη καθιέρωσης κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της συγκρότησης 
και λειτουργίας των ρυθμιστικών οργανισμών, ο οποίος θα συνίσταται κυρίως:

– στην υποβολή της ετήσιας έκθεσης των κατ' ιδίαν οργανισμών προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο,

– στη δυνατότητα κλήσης του διευθυντή του οργανισμού κατά το διορισμό του ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και,

– στη χορήγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγής κατά την εκτέλεση των 
προϋπολογισμών εκείνων των οργανισμών που λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδότηση

12. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει τα συμπεράσματα της οριζόντιας αξιολόγησης των 
ρυθμιστικών οργανισμών εγκαίρως, πριν από το προταθέν χρονοδιάγραμμα 2009-2010, 
ώστε αυτά να ληφθούν υπόψη από τη διοργανική Ομάδα Εργασίας

13. ζητεί από τον Πρόεδρο και τη Διάσκεψη των Προέδρων να δώσουν προτεραιότητα στο 
ζήτημα της συγκρότησης της Ομάδας Εργασίας που προτείνει η Επιτροπή

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του αριθμού των ρυθμιστικών 
οργανισμών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μεταξύ των δύο επιπέδων 
αναφοράς υφίστανται ομοιότητες, αλλά και αποκλίσεις. Η δομική και λειτουργική 
πολυμορφία των οργανισμών αυτών σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο  εγείρει σοβαρά 
ζητήματα  ρυθμιστικών παραμέτρων, ορθής διακυβέρνησης καθώς και θεσμικού συσχετισμού 
με όρους συγκέντρωσης-αποκέντρωσης. Μία από τις ουσιώδεις αποκλίσεις μεταξύ των 
εθνικών και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών συνίσταται στην έκταση της 
κοινοβουλευτικής νομιμοποίησης: ενισχυμένη στην πρώτη περίπτωση, ελλειμματική στη 
δεύτερη.

Τα θεσμικά, τα δημοσιονομικά (βλ. σχετικά τις Γνωμοδοτήσεις των συνδεδεμένων 
Επιτροπών Προϋπολογισμών και Ελέγχου των Προϋπολογισμών) και διαδικαστικά ζητήματα 
τα οποία θέτει η λειτουργία των ευρωπαϊκών οργανισμών έχουν απασχολήσει κατ’ 
επανάληψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά την άρνηση του Συμβουλίου να αποδεχθεί μια 
νομικά δεσμευτική πράξη και την απόρριψη της πρότασης να συναφθεί μία διοργανική 
συμφωνία (επιστολή από 22.06.2007 του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής 
αναπροσανατολίσθηκε προς την κατεύθυνση της επιλογής εναλλακτικής πρότασης. 
Συγκεκριμένως, η Επιτροπή αποφάσισε να αποσύρει το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας, 
προτείνοντας στη θέση του τη σύσταση μίας διοργανικής Ομάδας Εργασίας με αποστολή τη 
διαμόρφωση κοινού πλαισίου για τους ρυθμιστικούς οργανισμούς και τον καθορισμό της 
αρμοδιότητας ενός εκάστου των ευρωπαϊκών οργάνων έναντι των εν λόγω οργανισμών. 

Κατηγοριοποίηση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών

Εντός του ευρωπαϊκού θεσμικού τοπίου υφίσταται σημαντικός αριθμός αποκεντρωμένων ή 
οιονεί αυτονόμων λειτουργικών σωμάτων (bodies), τα οποία ταυτοποιούνται κάτω από τον 
τίτλο «ρυθμιστικοί οργανισμοί». Οι 29 ευρωπαϊκοί οργανισμοί (βλ. το συνημμένο 
Παράρτημα με τον αναλυτικό κατάλογο των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών) 
συνιστούν prima facie "μικρο-θεσμούς", οι οποίοι όμως επί της ουσίας έχουν προφανείς  
"μακρο-επιδράσεις".  

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: "ρυθμιστικούς" και 
"εκτελεστικούς". Η αποστολή των πρώτων καθορίζεται κατά περίπτωση στην οικεία νομική
βάση, δηλαδή στο οικείο τομεακό κανονιστικό πλαίσιο (σημειωτέον ότι 12 από τους 23 
οργανισμούς, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτικό θεμέλιο στη Συνθήκη ΕΚ, έχουν ως νομική βάση 
το άρθρο 308). Οι εκτελεστικοί  οργανισμοί είναι επιφορτισμένοι με ειδική αποστολή, η 
οποία συνίσταται κυρίως στη διαχειριστική υποβοήθηση κοινοτικών προγραμμάτων βάσει 
του Κανονισμού αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου της 19.12.2002, δηλαδή βάσει ενιαίου 
νομικού θεμελίου. 

Και οι δύο κατηγορίες οργανισμών εγείρουν επιτακτικά το ερώτημα του ενδιαμέσου 
απολογισμού του έργου και των επιδόσεών τους. Η χρησιμότητα της σύστασης και 
λειτουργίας ενός ρυθμιστικού οργανισμού μπορεί να αξιολογείται μόνο κατά περίπτωση. 
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Αντικείμενο της αξιολόγησης κόστους-οφέλους, περιλαμβανομένης της εξωτερικής 
αξιολόγησης, οφείλει να είναι η φύση των εκχωρηθεισών αρμοδιοτήτων, οι ανάγκες σε 
ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και η ευκταία έκταση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων. 

Οιαδήποτε συζήτηση περί της συστάσεως νέων οργανισμών, περιλαμβανομένων και των δύο 
εκκρεμών προτάσεων, προϋποθέτει θετικό, μετρήσιμο και ορατό αξιολογικό έργο των ήδη 
υφισταμένων οργανισμών με όρους διοικητικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης. Σε κάθε 
περίπτωση οφείλει να τοποθετηθεί χρονικώς μετά τη λήξη της τρέχουσας δημοσιονομικής 
περιόδου, δηλαδή μετά το 2013, λαμβανομένων υπ' όψιν των συμπερασμάτων της οριζόντιας 
αξιολόγησης του 2009-2010. 

Η θέση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών στο ευρωπαϊκό θεσμικό τοπίο

Η λειτουργία των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών συνδέεται στενά τόσο με την 
πολυεπίπεδη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση όσο και με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας.

Η εννοιολογική προσέγγιση και η λειτουργική διερεύνηση των ρυθμιστικών οργανισμών  
στην ΕΕ χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό. Η υπερβολική αύξηση του αριθμού των
ρυθμιστικών οργανισμών οδήγησε, αναμφισβήτητα, στη διόγκωση της ευρωπαϊκής 
ρυθμιστικής παρέμβασης, στη διάσπαση και αδιαφάνεια των ευρωπαϊκών πολιτικών και, κατ’ 
επέκταση, στη δυσχέρανση του λειτουργικού συντονισμού. Η ίδια η Επιτροπή στην 
Ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο "Ευρωπαϊκοί 
οργανισμοίΠορεία προς το μέλλον" [COM (2008) 135 τελικό, Βρυξέλλες, 11.3.2008] 
αναγνωρίζει την αναγκαιότητα "να καθορισθεί με σαφήνεια ο ρόλος τους καθώς και οι 
μηχανισμοί που διασφαλίζουν την υποχρέωση λογοδοσίας αυτών των δημόσιων φορέων" 
(σελ. 2). 

Ζητούμενο είναι ένα ελάχιστο σύνολο κοινών αρχών και κανόνων για τη δομή, τη λειτουργία 
και τον έλεγχο των ρυθμιστικών οργανισμών προκειμένου οι τελευταίοι να ενταχθούν 
αρμονικά στο πλαίσιο των θεμελιωδών αρχών που απορρέουν από το σύστημα των 
Συνθηκών. 

Πράγματι, υφίσταται δομική πολλαπλότητα. Ενώ το διοικητικό συμβούλιο κατά κανόνα 
απαρτίζεται από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, ο εκτελεστικός 
διευθυντής του οργανισμού ορίζεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων από το διοικητικό 
συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, σε άλλες δε περιπτώσεις από την Επιτροπή, 
κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από το Συμβούλιο επί τη βάσει ενός 
καταλόγου υποψηφιοτήτων, τον οποίο καταρτίζει είτε το διοικητικό συμβούλιο, είτε η 
Επιτροπή.  Επ' αυτού θα ήταν σκόπιμη μία κοινή διοργανική κατευθυντήρια γραμμή, η οποία 
θα επέτρεπε τη σύμπραξη των οργάνων της ΕΕ υπό την αυστηρή τήρηση της κατ' ιδίαν 
αποστολής τους, και των κατ' ιδίαν αρμοδιοτήτων τους. 

Περαιτέρω χρήσιμη θα ήταν όχι μόνον η θεσμοθέτηση ενός πλαισίου εναρμόνισης της 
λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών, αλλά και η εναρμόνιση της 
λειτουργίας τους με τις δημοκρατικές αρχές. Γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κάλεσε κατ'  επανάληψη το Συμβούλιο να συμπράξει δημιουργικά στην ανάδειξη μίας κοινής 
αντίληψης και μίας σύστοιχης (congruent)  πολιτικής προσέγγισης των ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών οργανισμών, οι οποίοι καταλαμβάνουν σημαντική θέση στην αλυσίδα των 
θεσμικών  μηχανισμών της ΕΕ. 
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Ο sui generis νομικός χαρακτήρας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών

Η ιδιοτυπία της νομικής φύσης των ρυθμιστικών οργανισμών συνίσταται στο γεγονός ότι σε 
αυτούς ανατίθενται αρμοδιότητες που προσομοιάζουν τόσο στην κανονιστική δράση της 
διοίκησης (ιδίως στην περίπτωση των νομικώς δεσμευτικών αποφάσεων έναντι τρίτων) όσο 
και στην κυρωτική δράση των δικαστικών αρχών. Πράγματι, γίνεται διάκριση μεταξύ 
οργανισμών, οι οποίοι λαμβάνουν νομικώς δεσμευτικές αποφάσεις,  οργανισμών παροχής 
τεχνικής ή/και επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και οργανισμών επιχειρησιακού 
χαρακτήρα [COM (2008) 135 τελικό, σελ. 8]. Περαιτέρω, οι οργανισμοί  διαθέτουν 
οργανωτική ή και οικονομική αυτονομία, ενώ τα μέλη τους περιβάλλονται συχνά με 
εγγυήσεις προσωπικής ή/και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Τα ανωτέρω δυσχεραίνουν την 
ένταξή τους στις παραδοσιακές νομικές κατηγορίες, παρά το γεγονός ότι αποτελούν ήδη 
αποδεκτή παρα-θεσμική (para-institutional) συνιστώσα της ΕΕ. Εν προκειμένω, οι 
ευρωπαϊκοί ρυθμιστικοί οργανισμοί, ιδίως αυτοί εντός του πλαισίου της Συνθήκης ΕΚ, είναι 
σώματα της «εκτελεστικής λειτουργίας». Πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι ο όρος «ρυθμιστικοί» 
δεν συνεπάγεται αρμοδιότητα λήψης κανονιστικών μέτρων γενικής ισχύος εκ μέρους των 
οργανισμών, αλλά μόνον εξουσία έκδοσης επιμέρους αποφάσεων στο πλαίσιο σαφώς 
καθορισμένης κοινοτικής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η απορρέουσα από το άρθρο 7 
της Συνθήκης ΕΚ αρχή της θεσμικής ισορροπίας. Επ' αυτού έχει, ως γνωστόν, αποφανθεί το 
ΔΕΚ (δόγμα Meroni, υπόθεση 98/80, Romano). Εξάλλου, ο κοινοτικός νομοθέτης διατηρεί 
την αρμοδιότητα, κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής, να κρίνει κάθε φορά, κατά τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία της συναπόφασης, τη σκοπιμότητα θεσμοθέτησης 
συγκεκριμένου ρυθμιστικού οργανισμού με την έκδοση ειδικής κανονιστικής πράξης που θα 
διέπει την οργάνωση, τη λειτουργία καθώς και τις σχέσεις αυτού με τα θεσμικά όργανα και 
τους ενδιαφερομένους φορείς. Ο κοινοτικός νομοθέτης διατηρεί, ομοίως, την εξουσία να 
αποφασίζει περί της σκοπιμότητας διατήρησης συγκεκριμένου οργανισμού.   

Το αίτημα της διαφάνειας και του δημοκρατικού ελέγχου

Δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκοί ρυθμιστικοί οργανισμοί σε μεγάλο βαθμό αποτελούν 
αποκεντρωμένες ή αυτοτελείς υπηρεσίες, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην διαφάνεια 
και τον δημοκρατικό έλεγχο κατά τη συγκρότηση και λειτουργία τους. Διαφορετικά, ο 
πολλαπλασιασμός των ρυθμιστικών ή εκτελεστικών σχηματισμών (formations) που 
διαθέτουν ή διεκδικούν ως αντικείμενο την αποκλειστικότητα της ρύθμισης κρισίμων πεδίων 
της κοινωνικής δραστηριότητας εγκυμονεί τον κίνδυνο μείωσης της σημασίας,  
παραγκωνισμού των αντιπροσωπευτικών θεσμών της ΕΕ και γιγάντωσης της γραφειοκρατίας.  
Με την προτεινόμενη κοινή, κατά το δυνατόν, προσέγγιση της δομής και λειτουργίας των εν 
λόγω οργανισμών επιδιώκεται ο περιορισμός των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων προς 
επίτευξη ορθής και αποτελεσματικής ρυθμιστικής τους παρέμβασης και της συνακόλουθης 
εποπτείας επ' αυτών καθώς και η μερική έστω ικανοποίηση του ελεγκτικού (audit) και 
λογοδοτικού αιτήματος των καιρών. 

Η καθιέρωση κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της δομής και του έργου των ρυθμιστικών 
οργανισμών ανταποκρίνεται στο κλασικό δημοκρατικό πρόταγμα που επιβάλλει την 
ανάπτυξη πολιτικής ευθύνης για κάθε φορέα εκτελεστικής εξουσίας. Η δυνατότητα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταλογίζει πολιτική ευθύνη στους εν λόγω οργανισμούς 
συνδέεται με τον πυρήνα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας να εξετάζει τις επιλογές της 
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εκτελεστικής εξουσίας από άποψη νομιμότητας και σκοπιμότητας. Ένα κοινό πλαίσιο 
διοργανικής προσέγγισης οφείλει να προβλέπει θεσμική επικοινωνία ανάμεσα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ρυθμιστικούς οργανισμούς, η οποία να συνίσταται κυρίως 
στην υποβολή της ετήσια έκθεσης των κατ' ιδίαν οργανισμών προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στη δυνατότητα κλήσης του διευθυντή του οργανισμού κατά το διορισμό του 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, τέλος, στην χορήγηση 
από το Κοινοβούλιο απαλλαγής για την εκτέλεση των προϋπολογισμών εκείνων των 
οργανισμών που λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδότηση. Τα πεδία κοινοβουλευτικού ελέγχου 
θα μπορούσαν να είναι περισσότερο σαφή και αποτελεσματικά. Θα μπορούσε να 
προβλέπεται λ.χ. η υποχρεωτική συζήτηση των ετησίων εκθέσεων των ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών οργανισμών στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και, διαμέσου 
αυτής, η ενημέρωση των πολιτών. 

Προς ένα κοινό πλαίσιο διοργανικού ελέγχου

Ο Εισηγητής φρονεί ότι η πρόταση της Επιτροπής "προς ένα κοινό πλαίσιο" διοργανικού 
διαλόγου που θα οδηγήσει σε "κοινή προσέγγιση" είναι κατώτερη των προσδοκιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επίτευξη διοργανικής συμφωνίας.  Επίσης, θεωρεί την 
κοινή προσέγγιση ως ένα ενδιάμεσο βήμα προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης ενός νομικά 
δεσμευτικού κειμένου. Κατανοεί, ωστόσο, τη βούληση της Επιτροπής για έξοδο από μία 
κατάσταση παρατεταμένης διοργανικής αδράνειας. Το υποβληθέν από την Επιτροπή πλαίσιο 
λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών [COM (2008) 135 τελικό] θα 
μπορούσε αναμφισβήτητα να είναι πληρέστερο. Δύναται, ωστόσο, να θεωρηθεί ως μία 
δημιουργική αφετηρία διαλόγου. Περαιτέρω, ο Εισηγητής έχει τη γνώμη ότι η  σύσταση μίας 
διοργανικής Ομάδας Εργασίας, η οποία θα προβεί σε συλλογικό πολιτικό απολογισμό της 
κτηθείσας εμπειρίας από τη δραστηριότητα των ρυθμιστικών οργανισμών και θα έχει ως 
"εντολή" (mandate) την αποσαφήνιση της θέσης τους στην πολυεπίπεδη ευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση, είναι ευπρόσδεκτη. Ακόμη, ο Εισηγητής πιστεύει ότι η προτεραιότητα του 
επιδιωκομένου "κοινού πλαισίου" διοργανικής συνεννόησης και προσέγγισης έγκειται στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των ρυθμιστικών οργανισμών στις εν γένει 
ευρωπαϊκές δομές διακυβέρνησης με όρους μεγαλύτερης διαφάνειας, ορατού δημοκρατικού 
ελέγχου και ενισχυμένης αποτελεσματικότητας.
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ANNEX - LIST OF EUROPEAN UNION AGENCIES AND SUMMARY OF EUROPEAN PARLIAMENT'S RESPONSIBILITIES

(source: Directorate General for Internal Policies, Legislative Coordination and Conciliation Unit)

Regulatory agency Year of creation
Codecision at the 
time of creation/

revision
Seat Committee 

responsible
Nominees on the 

Board

Involvement in 
the nomination of 

the Exec. Dir.
Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle (Cedefop) 1975 No/No Thessalonique EMPL* - No

Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail 
(Eurofound)

1975 No/No Dublin EMPL* - No

Agence européenne pour l’environnement 
(EEA) 1990 No/Yes Copenhague ENVI* 2 No

Fondation européenne pour la formation 
(ETF) 1990 No/Yes Turin EMPL* - No

Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies (OEDT) 1993 No/Yes Lisbonne LIBE* 2 Yes

Agence européenne des médicaments 
(EMEA) 1993 No/Yes Londres ENVI* 2 Yes

Office de l’harmonisation dans le marché 
intérieur (marques, dessins et modèles) 
(OHMI)

1993 No/No Alicante JURI* - No

Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail (EU-OSHA) 1994 No/No Bilbao EMPL* - No

Office communautaire des variétés végétales 
(OCVV) 1994 No/No Angers AGRI* - No

Centre de traduction des organes de l’Union 
européenne (CdT) 1994 No/No Luxembourg - - No
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Observatoire européen des phénomènes 
racistes et xénophobes (EUMC) - remplacé 
par FRA

1997 No Vienne LIBE* - No

Agence européenne pour la reconstruction 
(AER) 2000 No/No Thessalonique AFET - No

Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) 2002 Yes Parme ENVI* - Yes

Agence européenne pour la sécurité maritime 
(EMSA) 2002 Yes Lisbonne TRAN - No

Agence européenne de la sécurité aérienne 
(EASA) 2002 Yes Cologne TRAN - No

Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l'information (ENISA) 2004 Yes Héraklion ITRE - Yes

Centre européen pour la prévention et le 
contrôle des maladies (ECDC) 2004 Yes Stockholm ENVI* 2 Yes

Agence ferroviaire européenne (AFE) 2004 Yes Valenciennes TRAN - Yes
Autorité européenne de surveillance 
relative au "Système de radionavigation 
par satellite" (GNSS)

2004 No/No Bruxelles 
(provisoire) ITRE - No

Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l'Union 
européenne (Frontex)

2004 No Varsovie LIBE - No

Agence communautaire de contrôle des 
pêches (ACCP) 2005 No Bruxelles 

(provisoire) - Vigo PECH - No

Institut pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes 2006 Yes Vilnius FEMM - Yes

Agence européenne des produits chimiques 
(ECHA) 2006 Yes Helsinki ENVI 2 Yes

Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne (FRA, remplace l'EMCDDA) 2007 No Vienne LIBE - Yes
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Agences de politique étrangère et de sécurité commune (deuxième pilier) :

Agence décentralisée Année 
d'adoption Ville Commission 

compétente
Institut d'études de sécurité de l'Union européenne 
(IESUE) 2001 Paris AFET/SEDE

Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE) 2002 Madrid AFET/SEDE
Agence européenne de défense (AED) 2004 Bruxelles AFET/SEDE

Agences de coopération policière et judiciaire en matière pénale (troisième pilier) :

Agence décentralisée Année 
d'adoption Ville Commission 

compétente
Office européen de police (Europol) 1992 La Haye LIBE*
Collège européen de police (CEPOL) 2000 Bramshill LIBE*
Unité de coopération judiciaire européenne (Eurojust) 2002 La Haye LIBE*

* Committee responsible as set out in Annex VI to the Rules of Procedure.
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