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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Ιουνίου 1999
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην
Επιτροπή (*)
(1999/468/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

πρώτος στόχος της απόφασης είναι, προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερη συνοχή και προβλεψιµότητα στην επιλογή
επιτροπής, να θεσπίσει κριτήρια για την επιλογή των διαδικασιών επιτροπολογίας, µε την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια
αυτά δεν είναι δεσµευτικά·

(6)

εν προκειµένω, πρέπει να γίνεται χρήση της διαδικασίας
διαχειριστικής επιτροπής για µέτρα διαχείρισης που αφορούν την εφαρµογή της κοινής γεωργικής και αλιευτικής
πολιτικής, ή την εφαρµογή προγραµµάτων µε σηµαντικές
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις· αυτά τα µέτρα διαχείρισης πρέπει να λαµβάνονται από την Επιτροπή µε διαδικασία διασφαλίζουσα τη λήψη αποφάσεων εντός των ενδεδειγµένων
προθεσµιών· ωστόσο, όταν υποβάλλονται στο Συµβούλιο µη
επείγοντα µέτρα, η Επιτροπή θα πρέπει να µπορεί, κατά την
κρίση της, να αναβάλει την εφαρµογή τους·

(7)

πρέπει να γίνεται χρήση της διαδικασίας κανονιστικής επιτροπής για µέτρα γενικής εµβέλειας, που έχουν ως στόχο
την εφαρµογή των ουσιαστικών διατάξεων των βασικών πράξεων, µεταξύ των οποίων µέτρα για την προστασία της
υγείας ή την ασφάλεια των ανθρώπων, των ζώων ή των
φυτών, καθώς και µέτρα προσαρµογής ή ενηµέρωσης ορισµένων µη ουσιαστικών διατάξεων της βασικής πράξης·
τέτοια εκτελεστικά µέτρα πρέπει να θεσπίζονται µε αποτελεσµατική διαδικασία, µε πλήρη σεβασµό του δικαιώµατος
νοµοθετικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής·

(8)

πρέπει να γίνεται χρήση της διαδικασίας συµβουλευτικής
επιτροπής σε κάθε περίπτωση στην οποία κρίνεται ως η
πλέον ενδεδειγµένη· η διαδικασία αυτή θα συνεχίσει να
χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται και
σήµερα·

(9)

δεύτερος στόχος της παρούσας απόφασης είναι η απλοποίηση του συνόλου των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, καθώς και η
αυξηµένη συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
περιπτώσεις που η βασική πράξη που αναθέτει εκτελεστικές

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 202 τρίτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ),
2

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

το Συµβούλιο, µε τις πράξεις που εκδίδει, πρέπει να αναθέτει στην Επιτροπή τις αρµοδιότητες εκτέλεσης των κανόνων
που θεσπίζει· το Συµβούλιο µπορεί να υπάγει την άσκηση
αυτών των αρµοδιοτήτων σε ορισµένους όρους και µπορεί
επίσης να διατηρήσει το δικαίωµα, σε ειδικές και αιτιολογηµένες περιπτώσεις, να ασκεί απευθείας εκτελεστικές αρµοδιότητες·

(2)

το Συµβούλιο εξέδωσε την απόφαση 87/373/ΕΟΚ, της
13ης Ιουλίου 1987, για τον καθορισµό των όρων άσκησης
των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3)· αυτή η απόφαση περιόρισε τις κατηγορίες διαδικασιών για την άσκηση αυτών των αρµοδιοτήτων·

(3)

µε τη δήλωση αριθ. 31 την προσαρτηµένη στην τελική
πράξη της διακυβερνητικής διάσκεψης η οποία θέσπισε τη
συνθήκη του Άµστερνταµ, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει
στο Συµβούλιο πρόταση για την τροποποίηση της απόφασης 87/373/ΕΟΚ·

(4)

περισσότερο για λόγους σαφήνειας και λιγότερο για τροποποίηση της απόφασης 87/373/ΕΟΚ, θεωρήθηκε σκόπιµο να
αντικατασταθεί αυτή η απόφαση από νέα απόφαση και
συνεπώς να καταργηθεί η απόφαση 87/373/ΕΟΚ·

(*) Πληροφορείται ο αναγνώστης ότι τρεις δηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
στα πρακτικά του Συµβουλίου και αφορούν αυτή την απόφαση περιλαµβάνονται στην ΕΕ C 203 της 17ης Ιουλίου 1999, σ. 1.
1) ΕΕ C 279 της 8.9.1998, σ. 5.
(
2
( ) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 6 Μαΐου 1999 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 197 της 18.7.1987, σ. 33.
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αρµοδιότητες στην Επιτροπή έχει θεσπισθεί µε τη διαδικασία
που καθορίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης· προς το
σκοπό αυτό θεωρήθηκε αναγκαίο να µειωθεί ο αριθµός των
διαδικασιών και να προσαρµοστούν στις αντίστοιχες αρµοδιότητες κάθε ενδιαφεροµένου οργάνου, και ιδίως να δοθεί
η ευκαιρία να λαµβάνονται υπόψη οι γνώµες του Κοινοβουλίου από την Επιτροπή ή το Συµβούλιο αντιστοίχως όταν
ένα σχέδιο µέτρου που υποβάλλεται σε επιτροπή ή µια
πρόταση που υποβάλλεται στο Συµβούλιο στο πλαίσιο της
διαδικασίας κανονιστικής επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που προβλέπονται στη βασική πράξη·
(10)

(11)

(12)

τρίτος στόχος της παρούσας απόφασης είναι να βελτιώσει
την ενηµέρωση του Κοινοβουλίου, ορίζοντας ότι η Επιτροπή
πρέπει να ενηµερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για τις διαδικασίες επιτροπολογίας, ότι η Επιτροπή πρέπει
να διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγγραφα που
αφορούν τις δραστηριότητες των επιτροπών και να το ενηµερώνει οσάκις διαβιβάζει στο Συµβούλιο µέτρα ή προτάσεις µέτρων που πρέπει να ληφθούν·
τέταρτος στόχος της παρούσας απόφασης είναι να βελτιώσει
την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την επιτροπολογία
και, κατά συνέπεια, να εφαρµόσει στα έγγραφα των επιτροπών τις αρχές και προϋποθέσεις δηµοσιοποίησης που
εφαρµόζονται στην Επιτροπή, να προβλέψει τη δηµοσίευση
καταλόγου όλων των επιτροπών που βοηθούν την Επιτροπή
στην άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων, καθώς και
ετήσιας έκθεσης για τις εργασίες των επιτροπών, και τη
δηµοσίευση σε σχετικό µητρώο όλων των στοιχείων των
εγγράφων που αφορούν επιτροπές και τα οποία έχουν διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
οι ειδικές διαδικασίες επιτροπών που συστάθηκαν στο πλαίσιο της εφαρµογής της κοινής εµπορικής πολιτικής και των
προβλεπόµενων από τις συνθήκες κανόνων ανταγωνισµού, οι
οποίες δεν βασίζονται στην οδηγία 87/373/ΕΟΚ, ουδόλως
θίγονται από την παρούσα απόφαση,
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α) τα µέτρα διαχείρισης, όπως εκείνα που αφορούν την κοινή
γεωργική και αλιευτική πολιτική, ή την εκτέλεση προγραµµάτων
µε ουσιαστικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, θα πρέπει να εγκρίνονται µε τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής·
β) τα γενικά µέτρα που αφορούν την εφαρµογή των ουσιαστικών
στοιχείων µιας βασικής πράξης και τα µέτρα που αφορούν την
προστασία της υγείας ή την ασφάλεια ανθρώπων, ζώων, ή
φυτών, θα πρέπει να εγκρίνονται µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής.
Όταν η βασική πράξη προβλέπει ότι µη ουσιαστικά στοιχεία της
πράξης αυτής µπορούν να προσαρµοσθούν ή να ενηµερωθούν
µε εκτελεστικά µέτρα, τα µέτρα αυτά θα πρέπει να εγκρίνονται
µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής·
γ) µε την επιφύλαξη των στοιχείων α) και β), η διαδικασία της
συµβουλευτικής επιτροπής πρέπει να χρησιµοποιείται σε κάθε
περίπτωση στην οποία κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγµένη.

Άρθρο 3
∆ιαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από συµβουλευτική επιτροπή, την
οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών µελών και της οποίας
προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
2.
Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των ληπτέων µέτρων. Η συµβουλευτική επιτροπή
διατυπώνει τη γνώµη της επί του σχεδίου αυτού εντός προθεσµίας
που µπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα µε το επείγον του
θέµατος, προβαίνοντας ενδεχοµένως σε ψηφοφορία.
3.
Η γνώµη καταχωρείται στα πρακτικά. Επιπλέον, κάθε κράτος
µέλος έχει το δικαίωµα να ζητήσει να καταχωρηθεί η θέση του στα
πρακτικά.
4.
Η Επιτροπή λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής και την ενηµερώνει για τον τρόπο µε τον οποίο
έλαβε υπόψη τη γνώµη αυτή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Με εξαίρεση ορισµένες ειδικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες
κατά τις οποίες η βασική πράξη απονέµει αποκλειστικά στο
Συµβούλιο το δικαίωµα να ασκεί απευθείας εκτελεστικές αρµοδιότητες, οι εν λόγω αρµοδιότητες ανατίθενται στην Επιτροπή
σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται προς το σκοπό αυτό
στη βασική πράξη. Οι διατάξεις αυτές καθορίζουν τα βασικά στοιχεία των ούτως ανατιθέµενων αρµοδιοτήτων.
Όταν η βασική πράξη υπάγει την έγκριση εκτελεστικών µέτρων σε
ορισµένους διαδικαστικούς όρους, οι όροι αυτοί πρέπει να είναι
σύµφωνοι µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4, 5
και 6.

Άρθρο 2
Η επιλογή διαδικασίας για την έγκριση των εκτελεστικών µέτρων
διαπνέεται από τα ακόλουθα κριτήρια:

Άρθρο 4
∆ιαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρεiται από διαχειριστική επιτροπή, την
οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών µελών και της οποίας
προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
2.
Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των ληπτέων µέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη
γνώµη της επί του σχεδίου αυτού εντός προθεσµίας που µπορεί να
ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα µε το επείγον του θέµατος. Η γνώµη
δίδεται µε την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης στην περίπτωση αποφάσεων τις οποίες
καλείται να εγκρίνει το Συµβούλιο µετά από πρόταση της Επιτροπής. Οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών µελών στην
επιτροπή σταθµίζονται µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο
εκείνο. Ο πρόεδρος δεν λαµβάνει µέρος στην ψηφοφορία.
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3.
Η Επιτροπή, µε την επιφύλαξη του άρθρου 8, εγκρίνει µέτρα
που εφαρµόζονται αµέσως. Εντούτοις, αν τα µέτρα αυτά δεν είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη που διατύπωσε η επιτροπή διαχείρισης, τα
εγκριθέντα µέτρα ανακοινώνονται αµέσως από την Επιτροπή στο
Συµβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή µπορεί να αναβάλει
την εφαρµογή των µέτρων που αποφάσισε για διάστηµα που καθορίζεται σε κάθε βασική πράξη αλλά που ουδέποτε υπερβαίνει το
τρίµηνο από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης.

διαφωνία του µε τα προτεινόµενα εκτελεστικά µέτρα, η προτεινόµενη εκτελεστική πράξη εγκρίνεται από την Επιτροπή.

4.
Το Συµβούλιο µπορεί, µε ειδική πλειοψηφία, να λάβει διαφορετική απόφαση εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

Η ακόλουθη διαδικασία µπορεί να εφαρµοσθεί όταν η βασική
πράξη αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία λήψης µέτρων διασφάλισης:

Άρθρο 5
∆ιαδικασία της κανονιστικής επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από κανονιστική επιτροπή την οποία
αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών µελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
2.
Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των ληπτέων µέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη
γνώµη της επί του σχεδίου αυτού εντός προθεσµίας που µπορεί να
ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα µε το επείγον του θέµατος. Η γνώµη
δίδεται µε την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης στην περίπτωση αποφάσεων τις οποίες
καλείται να εγκρίνει το Συµβούλιο µετά από πρόταση της Επιτροπής. Οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών µελών στην
επιτροπή σταθµίζονται µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο
εκείνο. Ο πρόεδρος δεν λαµβάνει µέρος στην ψηφοφορία.
3.
Η Επιτροπή, µε την επιφύλαξη του άρθρου 8, εγκρίνει τα
σχεδιαζόµενα µέτρα εφόσον αυτά είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της
επιτροπής.
4.
Εάν τα σχεδιαζόµενα µέτρα δεν είναι σύµφωνα µε τη γνώµη
της επιτροπής ή ελλείψει γνώµης, η Επιτροπή υποβάλει αµελλητί
στο Συµβούλιο πρόταση σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα και ενηµερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
5.
Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κρίνει ότι πρόταση που
υποβλήθηκε από την Επιτροπή δυνάµει βασικής πράξης η οποία
έχει εγκριθεί κατά τη διαδικασία τον άρθρου 251 της συνθήκης
υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που προβλέπονται από
αυτή τη βασική πράξη, γνωστοποιεί τη θέση του στο Συµβούλιο.
6.
Κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη τη θέση αυτή, το
Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία για την
πρόταση εντός προθεσµίας που ορίζεται σε κάθε βασική πράξη και
η οποία ουδέποτε υπερβαίνει τους τρεις µήνες από την ηµεροµηνία
υποβολής στο Συµβούλιο.
Εάν εντός αυτής της προθεσµίας το Συµβούλιο δηλώσει µε ειδική
πλειοψηφία ότι διαφωνεί µε την πρόταση, η Επιτροπή την επανεξετάζει και µπορεί να υποβάλει στο Συµβούλιο τροποποιηµένη πρόταση, να υποβάλει εκ νέου την πρότασή της ή να υποβάλει νοµοθετική πρόταση µε βάση τη συνθήκη.
Εάν κατά τη λήξη της προθεσµίας το Συµβούλιο δεν έχει εγκρίνει
την προτεινόµενη εκτελεστική πράξη ή δεν έχει εκδηλώσει τη

Άρθρο 6
∆ιαδικασία διασφάλισης

α) η Επιτροπή κοινοποιεί στο Συµβούλιο και στα κράτη µέλη κάθε
απόφαση σχετικά µε µέτρα διασφάλισης. Μπορεί να προβλεφθεί
ότι η Επιτροπή, πριν αποφασίσει, διαβουλεύεται µε τα κράτη
µέλη σύµφωνα µε τους κατά περίπτωση καθοριζόµενους όρους·
β) Κάθε κράτος µέλος µπορεί να παραπέµψει στο Συµβούλιο την
απόφαση της Επιτροπής, εντός προθεσµίας που καθορίζεται
στην εν λόγω βασική πράξη·
γ) Το Συµβούλιο, µε ειδική πλειοψηφία, µπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση εντός προθεσµίας που ορίζεται στην εν λόγω
βασική πράξη. Εναλλακτικά, η βασική πράξη µπορεί να προβλέπει ότι το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία,
µπορεί να επιβεβαιώσει, τροποποιήσει ή καταργήσει την απόφαση της Επιτροπής και ότι, εάν το Συµβούλιο δεν αποφασίσει
εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας, η απόφαση της Επιτροπής τεκµαίρεται ανακληθείσα.

Άρθρο 7
1.
Κάθε επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό µετά
από πρόταση του προέδρου της, µε βάση πρότυπους διαδικαστικούς κανόνες που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι υπάρχουσες επιτροπές προσαρµόζουν τους εσωτερικούς τους
κανονισµούς προς τους πρότυπους κανόνες, εφόσον είναι αναγκαίο.
2.
Οι κανόνες και οι αρχές της δηµοσιοποίησης των εγγράφων
που ισχύουν για την Επιτροπή θε ισχύουν και για τις επιτροπές.
3.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται τακτικά από την
Επιτροπή για τις εργασίες των επιτροπών. Προς τούτο, λαµβάνει τις
ηµερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων, τα σχέδια µέτρων που υποβάλλονται στις επιτροπές και αφορούν την εκτέλεση των πράξεων
που εγκρίνονται µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης,
καθώς και τα αποτελέσµατα των ψηφοφοριών και τα συνοπτικά
πρακτικά των συνεδριάσεων και τους καταλόγους των αρχών και
οργανώσεων στις οποίες ανήκουν τα άτοµα που ορίζουν τα κράτη
µέλη ως αντιπροσώπους τους. Ενηµερώνεται επίσης για κάθε µέτρο
που διαβιβάζεται στο Συµβούλιο από την Επιτροπή ή για κάθε
πρόταση ληπτέων µέτρων.
4.
Εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατάλογο όλων των επιτροπών που την
επικουρούν στην άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της. Ο
κατάλογος προσδιορίζει την βασική πράξη (ή πράξεις), βάσει της
οποίας συστάθηκε κάθε επιτροπή. Από το 2000 και µετά, η Επιτροπή θα δηµοσιεύει επίσης ετήσια έκθεση των εργασιών των
επιτροπών.
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5.
Τα στοιχεία όλων των εγγράφων που διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο δυνάµει της παραγράφου 3 καθίστανται προσιτά στο
κοινό µε µητρώο, το οποίο θα δηµιουργηθεί το 2001 από την
Επιτροπή.

Άρθρο 8
Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώσει µε αιτιολογηµένο ψήφισµα
ότι σχέδιο εκτελεστικών µέτρων του οποίου µελετάται η έγκριση
και το οποίο υποβλήθηκε σε επιτροπή δυνάµει βασικής πράξης που
έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που προβλέπονται στη βασική πράξη, η Επιτροπή επανεξετάζει το εν λόγω
σχέδιο. Λαµβάνοντας υπόψη το ψήφισµα αυτό, η Επιτροπή µπορεί,
εντός των προθεσµιών της εν εξελίξει διαδικασίας, να υποβάλει
στην επιτροπή νέο σχέδιο εκτελεστικών µέτρων, να συνεχίσει τη
διαδικασία ή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο πρόταση βάσει της συνθήκης.

17. 7. 1999

Η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την επιτροπή για τη συνέχεια που σκοπεύει να δώσει στο ψήφισµα του
Κοινοβουλίου και την αιτιολογεί.
Άρθρο 9
Η απόφαση 87/373/ΕΟΚ καταργείται.
Άρθρο 10
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύ την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Λουξεµβούργο, 28 Ιουνίου 1999.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. NAUMANN

