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Τν θαηλφκελν ηεο «επηηξνπνινγίαο» είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ πνιηηηθή
δηαδηθαζία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην ζηάδην ηεο
πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ ζην επίπεδν απηφ. Οπζηαζηηθά, αθνξά ζηηο θαη’
εμνπζηνδφηεζε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαηά ηελ
άζθεζε ησλ νπνίσλ ε ηειεπηαία επηθνπξείηαη απφ επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ
θξαηψλ κειψλ. Ννκηθφ έξεηζκα ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ απνηέιεζε ην άξζξν 202 ηεο
Σπλζήθεο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΣπλζΔΚ), ην νπνίν πξνέβιεπε ηε
δπλαηφηεηα ηνπ Σπκβνπιίνπ λα αλαζέηεη ζηελ Δπηηξνπή αξκνδηφηεηεο εθηέιεζεο1
ησλ θαλφλσλ πνπ ην ίδην ζέζπηδε. Παξάιιεια, κπνξνχζε λα ππαγάγεη ηελ άζθεζε
ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ ζε νξηζκέλνπο φξνπο, κέζσ ηεο ζέζπηζεο, πξνηάζεη ηεο
Δπηηξνπήο θαη κε ηε γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (ΔΚ), ζπγθεθξηκέλσλ
θαλφλσλ θαη αξρψλ.

1

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη αξκνδηφηεηεο εθηέιεζεο πνπ πξνέβιεπε ην άξζξν 202 ηεο ΣπλζΔΚ
αθνξνχζαλ είηε ζε πξάμεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ γεληθήο ηζρχνο (θαλνληζκνί, νδεγίεο), είηε ζε
πξάμεηο πνπ έζεηαλ αηνκηθφ θαλφλα (φπσο απνθάζεηο). Σπλεπψο, ε έλλνηα ηεο εθηέιεζεο
θάιππηε έλα επξχ θάζκα: απφ κέηξα αηνκηθνχ ραξαθηήξα έσο δηαηχπσζε γεληθνχ θαλφλα.
Βιέπε Παππάο, Α. Σπ. (2005) Η αξκνδηφηεηα έθδνζεο θαλνληζηηθψλ «εθηειεζηηθψλ» πξάμεσλ
απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Τηκεηηθφο Τφκνο, Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο: ν ζεζκφο θαη ηα
πξφζσπα, 75 ρξφληα, Αζήλα.
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Η αλάζεζε εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ην λνκνζέηε ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία
είλαη θνηλή πξαθηηθή ζε εζληθφ επίπεδν. Η αηηηνινγηθή βάζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ζην
επξσπατθφ

επίπεδν

ζπλίζηαην

ζηελ

αλάγθε

άκεζεο

αληαπφθξηζεο

ζηηο

κεηαβαιιφκελεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο2. Σπγθεθξηκέλα, ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1960, ην Σπκβνχιην αλαγλψξηζε φηη ζηεξνχληαλ ησλ κέζσλ,
πξνθεηκέλνπ λα ζεζπίζεη ηνπο απαξαίηεηνπο εθηειεζηηθνχο θαλφλεο ζην πεδίν ηεο
Κνηλήο

Αγξνηηθήο

Πνιηηηθήο

(ΚΑΠ).

Σπζηάζεθαλ

έηζη

νη

πξψηεο

επηηξνπέο

«επηηξνπνινγίαο», πνπ απνηεινχληαλ απφ εθπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ κειψλ, σο έλα
κέζν αληηζηάζκηζεο θαη δηαηήξεζεο

ελφο βαζκνχ ειέγρνπ επί ησλ εθηειεζηηθψλ

αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο3.
Η επέθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «επηηξνπνινγίαο» θαη ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ην
πεξηβάιινλ, ε ελέξγεηα θαη ε ξχζκηζε ηεο εληαίαο αγνξάο, έζεζε ηελ αλάγθε ζέζπηζεο
ελφο «ζπζηήκαηνο ειέγρνπ», θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 202 ηεο ΣπλζΔΚ. Έηζη,
ην 1987, κε Απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ4 ζεζκνπνηήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ ε
Δπηηξνπή θαινχληαλ λα ηεξήζεη, ζε ζρέζε κε ηηο επηηξνπέο «επηηξνπνινγίαο», θαηά
ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.
Τν ζχζηεκα ηεο «επηηξνπνινγίαο» θάζε άιιν παξά ηππηθή δηαδηθαζία απνδείρζεθε,
θαζψο κέρξη θαη ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο Σπλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ εθηειεζηηθψλ κέηξσλ ζηελ ΔΔ νξίδνληαλ θαη εγθξίλνληαλ απφ ηηο
επηηξνπέο «επηηξνπνινγίαο»5. Μεηαμχ απηψλ δε, ζπγθαηαιέγνληαλ θαη κέηξα κε
ζεκαληηθφ αληίθηππν ζε νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν, φπσο ν απνθιεηζκφο θαηά
ηνπ βξεηαληθνχ βνείνπ θξέαηνο, ην 1996, κε αθνξκή ηα θξνχζκαηα ζπνγγψδνπο
εγθεθαινπάζεηαο ζηα βννεηδή6. Πην πξφζθαηα, ην 2006, επεηξάπε, κε απφθαζε ηεο
2

Βι. Christiansen, T., and Vaccari, B. (2006) “The 2006 Reform of Comitology: Problem
Solved or Dispute Postponed?”, EIPASCOPE, Νν 3, ζει.10
3
Βι. European Institute of Public Administration (2000) Governance by Committee: The Role
of Committees in European Policy-Making and Policy Implementation, European Institute of
Public Administration, Research Paper GHA, ζει. 40.
4
Βι. Απφθαζε 87/373/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπιίνπ 1987, «γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
φξσλ άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή», [ΔΔ L 197
ηεο 18/07/1987 ζ. 33-35].
5
Τν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη ηε «ζεσξία ηνπ παγφβνπλνπ» (iceberg theory),
ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαηά ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία ζηελ ΔΔ, ν θχξηνο φγθνο ησλ ζεκάησλ
δηεπζεηείηαη απφ επηηξνπέο θαη φρη απφ ηνπο αλψηεξνπο ππαιιήινπο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπο
θαζ’ χιελ Υπνπξγνχο ηνπ Σπκβνπιίνπ. Βι. Savino, M. (2005) “The constitutional legitimacy of
the EU Committees”, Centre d’études européennes, Cahiers européens, Νν 3, ζει. 4,
ππνζεκ. 6.
6
Βι. European Institute of Public Administration, φπ.π., ζει. 40.
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Δπηηξνπήο, ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ηξνθίκσλ θαη ζπζηαηηθψλ ηξνθίκσλ απφ γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλν αξαβφζηην.
Πεξαηηέξσ, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη επηηξνπέο απηέο απνηεινχληαλ απφ
εθπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ κειψλ, ζπληζηνχζαλ ζπρλά έλα κέζν πξνβνιήο θαη
πξνψζεζεο εζληθψλ δηεθδηθήζεσλ7. Η δηαπίζησζε απηή εληείλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη
ε Απφθαζε ηνπ 1987 πξνέβιεπε, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, ηε δπλαηφηεηα ησλ
επηηξνπψλ απηψλ λα αλαζηέιινπλ ηε ιήςε απφθαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή θαη λα
αλαπέκπνπλ ην ζρέδην ηνπ εθηειεζηηθνχ κέηξνπ ζην Σπκβνχιην. Αμίδεη λα ζεκεησζεί
βέβαηα, φηη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ησλ θξαηψλ κειψλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζεηηθή ή
αξλεηηθή απφθαζε, ε Δπηηξνπή κπνξνχζε λα πηνζεηήζεη ηελ αξρηθή ηεο πξφηαζε8.
Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηνπ ζπζηήκαηνο απνηέιεζαλ θαηά θαηξνχο αληηθείκελν
έληνλσλ επηθξίζεσλ, πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ην ΔΚ. Βαζηθφο άμνλαο ηεο
θξηηηθήο ηνπ ππήξμε ην γεγνλφο φηη ε Απφθαζε πνπ ζεκειίσλε ην ζχζηεκα ηεο
«επηηξνπνινγίαο», είρε πηνζεηεζεί σο Απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη θπξίσο ην φηη
δελ ηνπ επεθχιαζζε θαλέλαλ νπζηαζηηθφ ξφιν. Πεξαηηέξσ, θαηέθξηλε ηε δηαδηθαζία
επεηδή θαζηζηνχζε ηελ Δπηηξνπή ππφινγε ζε κηα επηηξνπή αληηπξνζψπσλ ησλ
θξαηψλ κειψλ, θαη φρη ζην ΔΚ, φπσο φξηδε ε Σπλζήθε, απνδπλακψλνληαο έηζη ην
δεκνθξαηηθφ έιεγρν θαηά ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ.9
Σην πιαίζην απηφ, ην ΔΚ ελεπιάθε ζε κηα καθξά δηαζεζκηθή δηακάρε κε ην Σπκβνχιην
θαη ηελ Δπηηξνπή, ε νπνία εληάζεθε κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο Σπλζήθεο ηνπ
Μάαζηξηρη, πνπ θαζηέξσζε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλαπφθαζεο ζε πνιινχο ηνκείο. Η
αλάγθε κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο νδήγεζε ηειηθά ζηελ πηνζέηεζε κηαο λέαο

7

Βι. Φξπζνκάιιεο, Μ., (2006) «Οη θνηλνηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ», ζηνπο
Σηεθάλνπ, Κ., Τζηληζηδέιε, Μ., Φαηνχξν, Αξγ., Φξηζηνδνπιίδε, Θ.(επηκ.), Δηζαγσγή ζηηο
Δπξσπατθέο Σπνπδέο, Δλνπνηεηηθή Γπλακηθή, Γηθαηνηαμία, Γηαθπβέξλεζε, Τφκνο Α’, 2ε Δθδ.,
ΔΠΔΔΣ / Ι. Σηδέξεο, Αζήλα, ζει. 291.
8
Φαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε πεξίπησζε ηεο πξναλαθεξζείζαο πξφηαζεο γηα ηνλ γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλν αξαβφζηην, πνπ πηνζεηήζεθε παξά ηηο αληηδξάζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ
θξαηψλ κειψλ, θαζψο ηα ηειεπηαία δελ θαηάθεξαλ, ιφγσ αδπλακίαο επίηεπμεο εηδηθήο
πιεηνςεθίαο, λα εθθέξνπλ γλψκε επί ηνπ ζρεδίνπ ηεο Δπηηξνπήο, ζην πιαίζην ηφζν ηεο
νηθείαο επηηξνπήο «επηηξνπνινγίαο», φζν θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ. Βι. Christiansen, T. and
Pollack, J. (2009) “Comitology between Political Decision-Making and Technocratic
Governance: Regulating GMOs in the European Union”, EIPASCOPE, Νν 1, ζει. 8.
9
Βι. Pollack, A. M. (2003) “Control mechanism or deliberative democracy? Two images of
Comitology”, Comparative Political Studies, Vol. 36, No. 1/2, ζει.129-131.
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Απφθαζεο10,

ην

1999,

κε

ηελ

νπνία

ζεζκνπνηήζεθαλ

ηξεηο

δηαδηθαζίεο

«επηηξνπνινγίαο» (ζπκβνπιεπηηθή, δηαρεηξηζηηθή θαη θαλνληζηηθή). Παξάιιεια, ην ΔΚ
απέθηεζε ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη γλψζε γηα ηα ζρέδηα ησλ εθηειεζηηθψλ κέηξσλ
θαη λα εθδίδεη κε δεζκεπηηθά ςεθίζκαηα, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ εθηειεζηηθψλ
αξκνδηνηήησλ

ηεο

Δπηηξνπήο11.

Πεξαηηέξσ,

κε

Απφθαζε ηνπ

200612,

πνπ

ηξνπνπνίεζε εθείλε ηνπ 1999, εηζήρζε κηα λέα δηαδηθαζία, γλσζηή σο «θαλνληζηηθή
δηαδηθαζία κε έιεγρν», πνπ ππάγνληαλ κάιηζηα ζε ππνρξεσηηθά θξηηήξηα13. Σχκθσλα
κε ηελ ηειεπηαία, ην ΔΚ απνθηνχζε δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο, αλαζηέιινληαο έηζη ηελ
έθδνζε εθηειεζηηθψλ κέηξσλ, ζε πεξίπησζε ζεηηθήο γλψκεο ηεο νηθείαο επηηξνπήο.
Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο γλψκεο, κπνξνχζε λα επεξεάζεη ην ηειηθφ
απνηέιεζκα, ρσξίο σζηφζν ν ξφινο ηνπ λα εμηζψλεηαη πιήξσο κε εθείλνλ ηνπ
Σπκβνπιίνπ14.
Η Σπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην, άιιαμε
άξδελ ηα δεδνκέλα, κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 202 ηεο ΣπλζΔΚ θαη ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ δχν λέα άξζξα. Οη δηαηάμεηο απηέο εηζάγνπλ κηα λέα
θαηεγνξία πξάμεσλ, ηηο κε λνκνζεηηθέο (non-legislative acts), νη νπνίεο δηαθξίλνληαη
ζε πξάμεηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε (delegated) θαη εθηειεζηηθέο (implementing)15.
Σπγθεθξηκέλα, ην άξζξν 290 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (ΣΛΔΔ) αλαθέξεη φηη κε λνκνζεηηθή πξάμε κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζηελ
Δπηηξνπή ε εμνπζία έθδνζεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ. Πξφθεηηαη γηα « κε

λνκνζεηηθέο πξάμεηο γεληθήο ηζρχνο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ή ηξνπνπνηνχλ νξηζκέλα κε
νπζηψδε ζηνηρεία ηεο λνκνζεηηθήο πξάμεο». Σηελ ηειεπηαία ζα θαζνξίδνληαη ζαθψο
10

Βι. Απφθαζε 1999/468/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ινπλίνπ 1999, «γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ φξσλ άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή», [ΔΔ L
184 ηεο 17/07/1999 ζ. 23-26]
11
Τν δηθαίσκα απηφ αθνξνχζε ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη πξάμεηο πνπ αλάζεηαλ
εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηελ Δπηηξνπή, είραλ πηνζεηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο
ζπλαπφθαζεο.
12
Βι. Απφθαζε 2006/512/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 17εο Ινπιίνπ 2006, «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ηεο απφθαζεο 1999/468/ΔΚ πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ
αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή», [ΔΔ L 200 ηεο 22/07/06 ζ.11-13].
13
Σπγθεθξηκέλα, ε λέα δηαδηθαζία αθνξνχζε ζηελ έθδνζε κέηξσλ γεληθήο εκβέιεηαο πνπ
ηξνπνπνηνχζαλ κε νπζηαζηηθά ζηνηρεία κηαο πξάμεο εθδνζείζαο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία
ηνπ άξζξνπ 251 ηεο ΣπλζΔΚ.
14
Βι. Best, E., (2008) “The Lisbon Treaty: A Qualified Advance for EU Decision-Making and
Governance”, EIPASCOPE, No 1, ζει. 10.
15
Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 289 ηεο ΣΛΔΔ, λνκνζεηηθέο πξάμεηο (legislative acts) είλαη
νη λνκηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη κε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (θαλνληζκνί, νδεγίεο ή
απνθάζεηο).
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νη ζηφρνη, ην πεξηερφκελν, ε έθηαζε, ε δηάξθεηα θαη νη πξνυπνζέζεηο ζηηο νπνίεο
ππφθεηηαη ε εμνπζηνδφηεζε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε δπλαηφηεηα αλάθιεζήο ηεο
είηε απφ ην Σπκβνχιην είηε απφ ην ΔΚ θαη ε αλάγθε ζχκθσλεο γλψκεο θαη ησλ δχν
νξγάλσλ, πξνθεηκέλνπ ε θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε λα ηεζεί ζε ηζρχ.
Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 291 ηεο ΣΛΔΔ, ηα θξάηε κέιε είλαη ππεχζπλα γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ λνκηθά δεζκεπηηθψλ πξάμεσλ ηεο Έλσζεο. Ωζηφζν, «φηαλ

απαηηνχληαη εληαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, νη πξάμεηο απηέο αλαζέηνπλ
εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηελ Δπηηξνπή, ή, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ζην
Σπκβνχιην». Σην ζεκείν απηφ, Σπκβνχιην θαη ΔΚ θαινχληαη, απνθαζίδνληαο κέζσ
θαλνληζκψλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλαπφθαζεο, λα ζεζπίζνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ
γεληθνχο θαλφλεο θαη αξρέο, αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ειέγρνπ απφ ηα θξάηε κέιε ηεο
άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο.
Απφ ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε Σπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο
ζεκαηνδνηεί ξηδηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα ηεο «επηηξνπνινγίαο». Σηελ
πεξίπησζε ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ, ε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζηελ
Δπηηξνπή ππφθεηηαη ζε πξνθαζνξηζκέλα αλά βαζηθή πξάμε θξηηήξηα, πνπ ζα
απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ Σπκβνχιην θαη ΔΚ. Παξάιιεια, πεξηνξίδεηαη ζηα κε νπζηψδε
ζηνηρεία ηεο

λνκνζεηηθήο

πξάμεο16,

θαζψο

ηα

νπζηψδε ξπζκίδνληαη

πιένλ

απνθιεηζηηθά απφ ην λνκνζέηε17. Πεξαηηέξσ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Δπηηξνπή αζθεί
ηηο εμνπζίεο ηεο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηφζν ηνπ Σπκβνπιίνπ, φζν θαη ηνπ ΔΚ, κε ηνλ
ξφιν ησλ δχν νξγάλσλ λα εμηζψλεηαη πιήξσο γηα πξψηε θνξά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί
δε φηη, ζε αληίζεζε κε ην άξζξν 202 ηεο ΣπλζΔΚ, ην λέν άξζξν δελ πξνβιέπεη ηε
δπλαηφηεηα άζθεζεο αλάινγεο αξκνδηφηεηαο απφ ην Σπκβνχιην.
16

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηάηαμε απηή πξνζηδηάδεη ζηα θξηηήξηα εθαξκνγήο ηεο
θαλνληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο «επηηξνπνινγίαο». Σχκθσλα κε κηα
άπνςε, είλαη πηζαλφ ε έλλνηα ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ λα θαιχπηεη ηνπο ηνκείο πνπ
κέρξη ζήκεξα ππάγνληαλ ζηε δηαδηθαζία απηή, θαζψο θαη πξάμεηο ζρεηηθά κε ηνκείο, φπνπ νη
απνθάζεηο, κεηά ηε Σπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ιακβάλνληαη πιένλ κε ζπλαπφθαζε. Βι. Best,
E., φπ.π., ζει. 10.
17
Οπζηαζηηθά, κέζσ ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη νη ηερληθέο
πηπρέο ηεο λνκνζεηηθήο πξάμεο, πξνθεηκέλνπ απηή λα επζπγξακκίδεηαη κε ηε ζπληειεζζείζα
επηζηεκνληθή ή ηερληθή πξφνδν. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε αιιαγή ησλ ηερληθψλ
απαηηήζεσλ, κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ παξαξηήκαηνο κηαο λνκνζεηηθήο πξάμεο. Σχκθσλα
κε ην ΔΚ, κε απηφ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεηαη ε ηξνπνπνίεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο
λνκνζεζίαο, ρσξίο ηελ πξνζθπγή ζηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, ελψ παξάιιεια ε «νπζία» ηεο
λνκνζεζίαο παξακέλεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ λνκνζέηε. Βι. European Parliament, Press
Service - Directorate for the Media, “Legislating more efficiently: questions & answers on new
delegated acts”, March, 2010, ζει. 1-2.
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Η κεηάβαζε απφ ην ζχζηεκα ηεο «επηηξνπνινγίαο» ζε έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα
ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο παξνπζηάδεη νξηζκέλεο δπζρέξεηεο. Αξρηθά, ζα πξέπεη
λα αλαθέξνπκε φηη ηα ηξία ζεζκηθά φξγαλα έρνπλ ππνβάιεη ήδε ηηο πξνηάζεηο ηνπο
ζρεηηθά κε ην πξαθηηθφ ζθέινο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ άξζξνπ 290 ηεο ΣΛΔΔ. Ωζηφζν,
δηαθαίλεηαη ήδε κηα δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ΔΚ αθελφο θαη

Σπκβνπιίνπ θαη

Δπηηξνπήο αθεηέξνπ, ζρεηηθά ην ξφιν ησλ εζληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζηηο
πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ πηνζέηεζε θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ18.
Ληγφηεξν ζχλζεηε θαίλεηαη λα είλαη ε εηθφλα ζην πεδίν ησλ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ.
Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνβιέπνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην
ζχζηεκα ηεο «επηηξνπνινγίαο». Έηζη, ζε αληίζεζε κε ηελ Απφθαζε ηνπ 1999, ην λέν
λνκηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί απφ θνηλνχ απφ ην Σπκβνχιην θαη ην ΔΚ, κε
κνξθή Καλνληζκνχ, εμαζθαιίδνληαο έηζη θαη ζε απηφ ην ζεκείν ηελ ηζνηηκία ησλ δχν
ζεζκηθψλ νξγάλσλ. Ωζηφζν, αληίζεηα κε ην άξζξν 290 ηεο ΣΛΔΔ, ην άξζξν 291
αλαθέξεη ξεηά φηη ν έιεγρνο ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ
ηεο Δπηηξνπήο ζα αζθείηαη απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο. Σπλεπψο, ζα κπνξνχζε
λα ζεσξεζεί φηη ην ζχζηεκα πνπ πξφθεηηαη λα ζεζπηζηεί βάζεη ηνπ άξζξνπ απηνχ ζα
ζπληζηά,

ππφ

ηελ

έλλνηα

απηή,

κηα

κεηεμέιημε

ηνπ

ζπζηήκαηνο

ηεο

«επηηξνπνινγίαο»19.
Η δηαδηθαζία γηα ηε ζέζπηζε ηνπ λένπ πιαηζίνπ βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε, θαζψο ηα
ηξία ζεζκηθά φξγαλα, ζε θνηλή ηνπο δήισζε, εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα
πηνζεηήζνπλ ην ζπληνκφηεξν έλαλ Καλνληζκφ ζρεηηθά κε ηηο εθηειεζηηθέο πξάμεηο. Ωο
εθ ηνχηνπ, ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην, ε Δπηηξνπή ππέβαιε λνκνζεηηθή πξφηαζε20,
18

Σπγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή ηάζζεηαη ππέξ ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο εζληθνχο
εκπεηξνγλψκνλεο πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ, ελψ θαη ην Σπκβνχιην
ζεσξεί φηη ζηηο βαζηθέο πξάμεηο πξέπεη λα ππάξρεη αλαθνξά ζηηο δηαβνπιεχζεηο κε ηηο
επηηξνπέο απηέο. Αληίζεηα, ην ΔΚ ηάζζεηαη θαηά ηεο ηππηθήο παξέκβαζεο ησλ εζληθψλ
επηηξνπψλ, ε νπνία ζα ηνπο επέηξεπε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο
Δπηηξνπήο, αξκνδηφηεηα ηελ νπνία νη Σπλζήθεο επηθπιάζζνπλ κφλν ζην λνκνζέηε, θαη
πξνηείλεη ηε ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο ζην πιαίζην κηαο θνηλήο ζπλελλφεζεο. Βι. Έθζεζε A70110/2010 «ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηφηεηα λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο» (2010/2021(INI)) ηεο
29εο Μαξηίνπ 2010, Δηζεγεηήο: József Szájer ηεο Δπηηξνπήο Ννκηθψλ Θεκάησλ, ζει. 13-14.
19
Τελ άπνςε απηή θαίλεηαη λα ελζηεξλίδεηαη θαη ην ίδην ην ΔΚ, ζχκθσλα κε ην νπνίν « δελ

ππάξρεη ζεκειηψδεο νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπζηήκαηνο βάζεη ηνπ
άξζξνπ 202 ΣΔΚ θαη ηνπ κειινληηθνχ ζπζηήκαηνο βάζεη ηνπ άξζξνπ 291 ΣΛΔΔ .». Όπ.π., ζει.
15.
20
Βι. COM(2010)83 ηειηθφ «Πξφηαζε Καλνληζκφο γηα ηε ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ
γεληθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ απφ ηα θξάηε κέιε ηεο άζθεζεο ησλ
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ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 291 ηεο ΣΛΔΔ. Δλ ηνχηνηο, ιφγσ ηνπ ρξφλνπ
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ εγγξάθνπ, ηα ηξία φξγαλα ζπκθψλεζαλ
λα παξακείλεη κέρξη ηφηε ζε ηζρχ ην ζχζηεκα ηεο «επηηξνπνινγίαο», κε εμαίξεζε ηελ
θαλνληζηηθή δηαδηθαζία κε έιεγρν.21
Σπλνςίδνληαο, ην ζχζηεκα ηεο «επηηξνπνινγίαο» ππήξμε επί δεθαεηίεο ε πάγηα
πξαθηηθή γηα ηελ έγθξηζε εθηειεζηηθψλ κέηξσλ ζηελ ΔΔ. Ταπηφρξνλα, σζηφζν,
ακθηζβεηήζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ν δεκνθξαηηθφο ηνπ ραξαθηήξαο, θπξίσο ιφγσ
ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ξφινπ πνπ επεθχιαζζε ζην ΔΚ ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ
Σπκβνπιίνπ. Η Σπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ήξζε λα άξεη ην έιιεηκκα απηφ, κε ηελ
θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο «επηηξνπνινγίαο» θαη ηελ πιήξε εμίζσζε ηνπ ξφινπ
ησλ δχν νξγάλσλ. Ωζηφζν, ε πινπνίεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηεο λέαο Σπλζήθεο, ηδίσο
φζνλ αθνξά ζηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο, θαίλεηαη λα βξίζθεηαη γηα αθφκε κηα
θνξά αληηκέησπε κε ηελ πξφθιεζε ηεο επίηεπμεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ
ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ.

εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηελ Δπηηξνπή», [Γελ έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα].
21
Βι. European Parliament, φπ. π., ζει. 13.
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