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Διζαγωγή 

 

Σν Άξζξν 5 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αλαθέξεη πσο «ε άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο 

θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο», ελψ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 69 ηεο πλζήθεο γηα ηε 

Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, «ηα εζληθά θνηλνβνχιηα κεξηκλνχλ […] γηα ηελ 

ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο…».  

Σν Πξσηφθνιιν 2 ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο αλαθέξεηαη, επίζεο, ζηηο αξρέο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 

6, ηα εζληθά θνηλνβνχιηα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα δηάζηεκα νρηψ εβδνκάδσλ, 

ψζηε λα δηαβηβάζνπλ ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ 

ή ηεο Δπηηξνπήο «αηηηνινγεκέλε γλψκε», εάλ πηζηεχνπλ φηη θάπνηα λνκνζεηηθή 

πξάμε δε ζπλάδεη κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Σν Άξζξν 7, παξ. 2 ηνπ 

Πξσηνθφιινπ νξίδεη πσο, εάλ νη αηηηνινγεκέλεο γλψκεο αληηπξνζσπεχνπλ ην έλα 

ηξίην ηνπ ζπλφινπ ησλ ςήθσλ ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ, ην ζρέδην επαλεμεηάδεηαη 

(κεραληζκφο ηεο «θίηξηλεο θάξηαο»). Σέινο, ην Άξζξν 8 αλαθέξεη πσο ηα θξάηε 

έρνπλ δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Κάζε ζρέδην λνκνζεηηθήο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 

απφ κηα δήισζε, ε νπνία επηβεβαηψλεη ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο
1
.  

Μησανιζμόρ ηηρ «κίηπινηρ κάπηαρ»  

 

χκθσλα κε ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ επηθνπξηθφηεηα θαη ηελ 

αλαινγηθφηεηα, ην 2012 ε Δπηηξνπή έιαβε 70 αηηηνινγεκέλεο γλψκεο, ελψ κέζα ζην 

ίδην έηνο ελεξγνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ν κεραληζκφο ηεο «θίηξηλεο θάξηαο», κε 

αθνξκή ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο αλάιεςεο 

ζπιινγηθήο δξάζεο ζην πιαίζην ηεο ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ (Monti II). Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε έιαβε 12 αηηηνινγεκέλεο 

γλψκεο απφ ηα εζληθά θνηλνβνχιηα, αληηπξνζσπεχνληαο 19 ςήθνπο κε θαηψηαην φξην 

18
2
. «Σα πεξηζζφηεξα εζληθά θνηλνβνχιηα πνπ εμέδσζαλ αηηηνινγεκέλε γλψκε 

ακθηζβήηεζαλ ηε ρξήζε ηνπ Αξ. 352 ηεο ΛΔΔ σο λνκηθή βάζε γηα ηελ πξφηαζε»
3
, 

                                                 
1 Subsidiarity: Reasoned Opinion, (Commons Select Committee) 
2 Βι. Δηήζηα Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο 2012 γηα ηελ επηθνπξηθφηεηα θαη ηελ αλαινγηθφηεηα, ζει. 8 [COM (2012) 

566 final] 
3 ην ίδην 



ελψ ζεσξήζεθε πσο «ε εμαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο απφ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Αξ. 153 ηεο ΛΔΔ ζα απέθιεηε επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ 

Αξ. 352 ηεο ΛΔΔ σο λνκηθήο βάζεο»
4
.  

Παξφιν πνπ Δπηηξνπή έθξηλε πσο δελ ππήξρε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο, απέζπξε ηειηθά ηελ πξφηαζε, θαζψο αληηιήθζεθε πσο δε ζα 

έβξηζθε πνιηηηθή ζηήξημε γηα ηελ έγθξηζή ηεο νχηε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

νχηε απφ ην πκβνχιην.   

 

I. Σο Δλληνικό Κοινοβούλιο και η Απσή ηηρ Δπικοςπικόηηηαρ 

 

Αξρηθά ην Πξσηφθνιιν ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο 

παξέκεηλε ζε αδξάλεηα φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην. Όκσο 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007 ζηε Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε ηεο Ληζαβφλαο πνπ αλνίγεη ηνλ 

δξφκν γηα ηε Μεηαξξπζκηζηηθή πλζήθε, ε COSAC
5
 απνθαζίδεη πσο πξέπεη λα 

αλαιάβεη δξάζε ψζηε λα σζήζεη ηα εζληθά θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ θαη λα ηα 

ελεξγνπνηήζεη ιακβάλνληαο κέξνο θη απηά ζηνλ έιεγρν ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο 

αλαινγηθφηεηαο. 

Έηζη ιίγνπο κήλεο κεηά, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007, ε COSAC δηελεξγεί έιεγρν ηνπ 

κεραληζκνχ ηεο επηθνπξηθφηεηαο γηα ηελ πξφηαζε ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο-πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
6
. ε απηή ηελ εξγαζία 

παίξλεη κέξνο θαη ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. 

Σν φξγαλν ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ην νπνίν είλαη ην θαη’ εμνρήλ αξκφδην λα 

απνθαλζεί γηα ηελ επηθνπξηθφηεηα, είλαη ε Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ. Μέιε 

ηεο είλαη ηξηάληα βνπιεπηέο θαη πξφεδξφο ηεο έλαο απφ ηνπο Αληηπξνέδξνπο ηεο 

Βνπιήο. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο κπνξνχλ επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη Έιιελεο 

επξσβνπιεπηέο, αιιά κφλν κε δηθαίσκα ιφγνπ. Ζ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ 

ζπλεδξηάδεη θαηά θαλφλα απφ θνηλνχ κε ηα κέιε ηεο Γηαξθνχο Κνηλνβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, ηελ νπνία θαη ελδηαθέξεη ην ζέκα πνπ θαιείηαη λα εμεηάζεη ε Βνπιή. 

Σέινο, νη απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ πνπ ζπλεδξηάδνπλ είλαη νξηζηηθέο θαη δελ 

                                                 
4 ην ίδην 
5 πλδηάζθεςε ησλ Κνηλνβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ Δπξσπατθψλ Εεηεκάησλ ησλ Κνηλνβνπιίσλ ησλ θξαηψλ-

κειψλ  
6 COM (2007) 650 



απαηηείηαη παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζηελ Οινκέιεηα. 

 

Τποθέζειρ ηιρ οποίερ έσει εξεηάζει ηο Δλληνικό Κοινοβούλιο ζσεηικά με ηην 

ηήπηζη ηηρ επικοςπικόηηηαρ 

 

Σν 2013 ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην εμέδσζε δχν αηηηνινγεκέλεο γλψκεο πάλσ ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο Οδεγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή. Με ηε ζεηξά ηεο ε Δπηηξνπή 

απάληεζε θαη ζηηο δχν αηηηνινγεκέλεο γλψκεο ηεο Βνπιέο κε απνηέιεζκα ηελ 

επίηεπμε ελφο επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο, πνπ είλαη ην θαη’ εμνρήλ ζεζκηθφ φξγαλν ηεο 

Έλσζεο, θη ελφο θξάηνπο κέινπο πάλσ ζηε δηαδηθαζία λνκνζέηεζεο. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ν πνιηηηθφο δηάινγνο πνπ επηηεχρζεθε θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο. 

1. Ππόηαζη Οδηγίαρ ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ζσεηικά 

με ηιρ πποϋποθέζειρ ειζόδος και διαμονήρ ςπηκόων ηπίηων σωπών (ΥΤΦ) με 

ζκοπό ηην έπεςνα, ηιρ ζποςδέρ, ηην ανηαλλαγή μαθηηών, ηην έμμιζθη και ηην 

άμιζθη ππακηική άζκηζη, ηην εθελονηική επγαζία και ηην απαζσόληζη ηων 

εζωηεπικών άμιζθων βοηθών (au pair). [COM (2013) 151] 

χκθσλα κε απηή ηελ πξφηαζε Οδεγίαο θαη φπσο αλαθέξεη θαη ε Δπηηξνπή ζθνπφο 

είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ πξνζέιθπζε ηαιέλησλ θαη 

ε ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, φπσο απηή αλαθέξεηαη κέζα απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». Αθφκε, απνζθνπείηαη ε δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, θαζψο θαη δηεπθφιπλζή ηνπο ζηε κεηαθίλεζε θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε ζε κία ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ηηο 22 Μαΐνπ 2013, ε Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ εμέδσζε κία 

αηηηνινγεκέλε γλψκε ζε απηή ηελ πξφηαζε Οδεγίαο εθθξάδνληαο θάπνηεο 

επηθπιάμεηο θαη ακθηζβεηψληαο ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, ε Βνπιή επηθεληξψζεθε ζε δχν ζεκεία ζην θείκελν ηεο πξφηαζεο 

Οδεγίαο.  

Αξρηθά, αλαθέξεηαη φηη ε πξφηαζε ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ γηα ηελ είζνδν θαη 

δηακνλή γηα εθείλεο ηηο θαηεγνξίεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ηηο νπνίεο νη θαλφλεο 

είλαη πξναηξεηηθνί αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ, παξ. 5 ηεο πλζήθεο γηα ηε 



Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
7
. Αθφκε, παξαηεξείηαη πσο ζην γεληθφ πιαίζην 

πνιηηηθνχ δηαιφγνπ πνπ δηελεξγείηαη ππάξρεη θαη αληηπξφηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Βνπιήο, θαζψο πξνηείλεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί δηάηαμε ζηελ πξφηαζε Οδεγίαο, ε 

νπνία λα πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ 

πξνβιέςεσλ ηνπ Άξζξνπ 79, παξ. 5 ηεο ΛΔΔ. 

Πάλσ ζε απηφ ην επηρείξεκα ακθηζβήηεζεο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ε Δπηηξνπή 

απάληεζε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε αξρή ηνπ φγθνπ ησλ εηζεξρφκελσλ δελ 

ζα πξέπεη λα ηζρχεη, δηφηη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ζην έδαθνο 

ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ νκάδσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ απηή ηελ πξφηαζε δελ αθνξά 

ηελ απαζρφιεζε απηή θαζεαπηή, αιιά θπξίσο ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ, δεμηνηήησλ 

θαη πνιηηηζκνχ.  

Αθφκε, ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, εμεηάδνληαο θαη ην θαηά πφζν ηεξείηαη θαη ε αξρή 

ηεο αλαινγηθφηεηαο, θηάλεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ δχν αλαθεξφκελεο 

νκάδεο, νη έκκηζζνη αζθνχκελνη θαζψο θαη νη άκηζζνη εζσηεξηθνί βνεζνί («au pair»), 

νη νπνίεο είλαη επάισηεο ζε θίλδπλν επαγγεικαηηθήο εθκεηάιιεπζεο. Παξφια απηά, 

φπσο θαη αλαθέξεηαη, δε θαίλεηαη λα εμππεξεηείηαη επαξθψο ν ζηφρνο ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπο. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηνπο έκκηζζνπο αζθνχκελνπο, απηνί 

είλαη επηξξεπείο ζε επαγγεικαηηθή εθκεηάιιεπζε, θαζψο νη εξγνδφηεο κπνξεί λα 

εθκεηαιιεχνληαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο δσξεάλ ή θαηαβάιινληαο κία κηθξή ρξεκαηηθή 

ακνηβή θαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ θφξσλ, ζηεξψληαο έηζη ζέζεηο 

εξγαζίαο απφ άλεξγνπο πνιίηεο θαη νμχλνληαο ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο. Δπηπιένλ, 

φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ «au pair», απηή ε ξχζκηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο πξφθαζε γηα ηελ άζθεζε αδήισηεο (καχξεο) εξγαζίαο απφ αιινδαπέο νηθηαθέο 

βνεζνχο, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ. 

Πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα ε Δπηηξνπή απάληεζε πσο αλαγλσξίδεη ην πξφβιεκα ηεο 

θαθνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο απηψλ ησλ δχν θαηεγνξηψλ. Απηφο είλαη θη έλαο απφ 

ηνπο θχξηνπο ιφγνπο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο πξφηαζεο. ηφρνο ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα 

ππάξμεη έλα θνηλφ λνκηθφ πιαίζην πνπ λα θαζνξίδεη έλα ειάρηζην νκνηφκνξθν 

επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ νκάδσλ απηψλ. 

Με απηά θιείλεη ν πνιηηηθφο δηάινγνο κεηαμχ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θαη ηεο 

Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε Οδεγίαο, θαζψο ε Δπηηξνπή 

ζπκπεξαίλεη απφ κέξνπο ηεο φηη δελ έρεη γίλεη θακία παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηεο 

                                                 
7 Σν Άξζξν 79 παξ.5 ηεο ΛΔΔ αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ησλ θξαηψλ κειψλ λα θαζνξίδνπλ ηα ίδηα ηνλ φγθν ησλ 

εηζεξρφκελσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη έξρνληαη κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε έκκηζζεο ή άκηζζεο εξγαζίαο.  



επηθνπξηθφηεηαο θαη αλαινγηθφηεηαο. 

 

2. Ππόηαζη Οδηγίαρ ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος για ηην 

πποζέγγιζη ηων νομοθεηικών, κανονιζηικών και διοικηηικών διαηάξεων ηων 

κπαηών μελών ζσεηικά με ηην καηαζκεςή, ηην παποςζίαζη και ηην πώληζη ηων 

πποϊόνηων καπνού και ηων ζςναθών πποϊόνηων. [COM (2012) 788] 

Ζ δεχηεξε αηηηνινγεκέλε γλψκε πνπ αλαθέξεηαη είλαη απηή πνπ εμέδσζε ε Βνπιή 

ησλ Διιήλσλ ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013 θαη ε νπνία αλαθέξεηαη ζε κέηξα πνπ 

πξέπεη λα παξζνχλ ζε πξντφληα θαπλνχ ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε πξνζηαζία 

ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ. ε απηή ηελ έθζεζε ηεο Βνπιήο ζπκπεξαίλεηαη πσο νη 

επηδησθφκελνη ζηφρνη δελ κπνξνχλ απαξαηηήησο λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα ζε επίπεδν 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ ηξία ζεκεία, ηα νπνία θαη ζα 

αλαθεξζνχλ, θαη ζηα νπνία έγηλε θαη αλαθνξά ζηελ επηζηνιή απάληεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. 

Πξψην θαη θχξην ζεκείν ηεο έθζεζεο είλαη ε ζεσξνχκελε παξέκβαζε ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά. Καζψο ε πξφηαζε πηνζεηεί κέηξα απαγφξεπζεο ησλ ηζηγάξσλ 

κηθξήο δηακέηξνπ θαη πξντφλησλ κε ραξαθηεξηζηηθή γεχζε (πρ. κέληα)  ζεσξείηαη 

πσο παξεκπνδίδεηαη ν ειεχζεξνο αληαγσληζκφο θαη δίλεηαη ε επθαηξία γηα αχμεζε 

ηνπ ιαζξεκπνξίνπ. 

Ζ απάληεζε ηεο Δπηηξνπήο έξρεηαη ιέγνληαο πσο ε Δπηηξνπή έρεη ήδε πξνζθνκίζεη 

κειέηεο θη έξεπλεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηνλ παξαπιαλεηηθφ ραξαθηήξα ησλ 

ηζηγάξσλ θαη ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη πσο κεγάιν 

πνζνζηφ αλζξψπσλ πηζηεχεη πσο ηα κηθξά ηζηγάξα είλαη θαη ιηγφηεξν επηβιαβή θαη 

πσο θαπλνί κε αξσκαηηθέο νπζίεο είλαη ειθπζηηθφηεξνη ζηνπο λένπο. Δπηπιένλ, 

αλαθέξεηαη πσο, θαζψο ππάξρνπλ ρψξεο πνπ ζεζπίδνπλ κέηξα γηα ηελ απαγφξεπζε 

ησλ αξσκαηηθψλ νπζηψλ, ε Δπηηξνπή πξνζπαζεί λα ελαξκνλίζεη απηέο ηηο 

πξνζπάζεηεο κέζσ ηεο πξφηαζεο απηήο. 

Έλα άιιν δήηεκα, ην νπνίν ζίγεη ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην, είλαη πσο νπζηαζηηθά δελ 

ππάξρνπλ ηφζν νπζηψδεηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο  Έλσζεο ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη απεηιείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο θη επνκέλσο λα δηθαηνινγείηαη ε παξέκβαζε ηνπ ελσζηαθνχ 

λνκνζέηε. 

Ζ Δπηηξνπή απαληά θαη ζε απηφ ην ζεκείν ιέγνληαο πσο δελ κπνξεί λα γίλεη ρξήζε 



απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο, θαζψο ζηφρνο ηεο πξφηαζεο είλαη ε πξφιεςε εκθάληζεο 

εκπνδίσλ ζην εκπφξην ιφγσ δηαθνξεηηθήο εμέιημεο ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε Οδεγίαο πξνβιέπεη κέηξα ζρεηηθά κε ην πξντφλ, θαζψο αλ νη 

απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη απνηχρνπλ λα ελαξκνληζηνχλ ζε επίπεδν Έλσζεο ηφηε 

απηφ ζπληζηά κεγάιν εκπφδην ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Σέινο ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην αλαθέξεηαη ζηελ απαγφξεπζε απφ ηελ πξφηαζε 

Οδεγίαο εηδηθψλ απαηηήζεσλ φζνλ αθνξά ηα θαηλνηφκα πξντφληα θαπλνχ. 

Έηζη, ν πνιηηηθφο δηάινγνο ηειεηψλεη κε ηελ απάληεζε ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία 

ππνγξακκίδεη φηη αζθαιψο δελ απνζαξξχλνληαη νη επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

θαηλνηνκία ηέηνησλ πξντφλησλ. Απιψο, ε πξφηαζε πξνβιέπεη φηη ηα θαηλνηφκα 

πξντφληα θαπλνχ πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζηηο εζληθέο αξρέο πξηλ ηε δηάζεζή ηνπο 

ζηελ αγνξά, ψζηε λα κελ ππάξμεη θακία παξαπιάλεζε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. 

Δδψ νινθιεξψλεηαη θη ν δεχηεξνο επηηπρήο αλαθεξφκελνο πνιηηηθφο δηάινγνο κεηαμχ 

ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Κη εδψ ε Δπηηξνπή ζεσξεί 

ηειηθά κε ηε ζεηξά ηεο πσο δελ ππήξμε θακία παξάβαζε ησλ αξρψλ ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη αλαινγηθφηεηαο, ελζαξξχλνληαο ηαπηφρξνλα ην Διιεληθφ 

Κνηλνβνχιην γηα πεξαηηέξσ πνιηηηθφ δηάινγν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λνκνζεζία 

ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

πκπεξαζκαηηθά παξαηεξείηαη κία αχμεζε ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζέκαηα ειέγρνπ ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Σν 

2013 είλαη ην πξψην έηνο ζην νπνίν ε Διιάδα πξνέβαιε αηηηνινγεκέλεο γλψκεο 

έλαληη πξνηάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Γεληθφηεξα, παξαηεξείηαη κία 

νπζηψδεο πξνζπάζεηα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ζπκκεηνρή ζηε λνκνζεηηθή 

δηαδηθαζία ηεο Έλσζεο, θαζψο, φπσο δείρλνπλ θαη ζηνηρεία, εηδηθφηεξα ην 2012, ε 

Βνπιή εμέδσζε ζπλνιηθφ αξηζκφ γλσκψλ 6
8
, ελψ ην 2013 εμέδσζε 3 αηηηνινγεκέλεο 

γλψκεο (δχν απφ απηέο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ).  

 

II. Σο Κςππιακό Κοινοβούλιο και η Απσή ηηρ Δπικοςπικόηηηαρ 

 

Όπσο είλαη ήδε γλσζηφ, ε Κχπξνο εληάρζεθε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2004, φηαλ 

                                                 
8 Βι. Δηήζηα Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο 2012 γηα ηηο ρέζεηο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ Δζληθψλ 

Κνηλνβνπιίσλ, Παξάξηεκα 1, [COM (2013) 565 final] 



θαη έγηλε ε κεγάιε δηεχξπλζε ησλ ζπλφξσλ ηεο Έλσζεο. Παξφια απηά, ιίγα ρξφληα 

λσξίηεξα, ην 2001, είρε ήδε δεκηνπξγεζεί ε αξκφδηα επηηξνπή ζηε Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζψπσλ γηα ζέκαηα επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο, ε νπνία θαη νλνκάζηεθε 

Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ. Ρφινο ηεο επηηξνπήο απηήο πξηλ ηελ έληαμε ηεο 

Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ αζθαιψο ε ελαξκφληζε ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο κε ηελ ελσζηαθή. Πιένλ ε Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ είλαη 

αξκφδηα θαη γηα ηελ άζθεζε ζηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ, θαη κέζα απφ απηή ε ίδηα ε Βνπιή 

ησλ Αληηπξνζψπσλ, έρεη αληαπνθξηζεί ζεηηθά ζην θάιεζκα ηεο COSAC 

ζπκκεηέρνληαο ζε πεξηθεξεηαθέο αζθήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηθνπξηθφηεηαο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζηηο 28 Μαξηίνπ 2005 θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007, φπνπ ζπκκεηείρε 

θαη ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην, φπσο πξναλαθέξζεθε.  

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη δχν πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ 

ελήξγεζε κε αηηηνινγεκέλε γλψκε, απνζηέιινληαο εθζέζεηο ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θη εθθξάδνληαο, ελ ηέιεη, ηελ άπνςε φηη έρνπλ παξαβηαζηεί νη αξρέο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο. Ωζηφζν, είλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο πσο 

θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δελ δηεμήρζε πνιηηηθφο δηάινγνο κεηαμχ ησλ δχν 

λνκνζεηηθψλ νξγάλσλ, ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, θαζψο ε 

Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ δελ έρεη πάξεη απάληεζε απφ ησλ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή πάλσ ζηηο αηηηνινγεκέλεο γλψκεο πνπ απέζηεηιε.  

Τποθέζειρ ηιρ οποίερ έσει εξεηάζει ηο Κςππιακό Κοινοβούλιο ζσεηικά με ηην 

ηήπηζη ηηρ επικοςπικόηηηαρ 

 

1. Γέζμη πποηάζεων 

i) Ππόηαζη Κανονιζμού ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος 

Σςμβοςλίος για ηον πεπιοδικό ηεσνικό έλεγσο ηων μησανοκινήηων 

οσημάηων και ηων πςμοςλκοςμένων ηοςρ και για ηην καηάπγηζη ηηρ 

οδηγίαρ 2009/40/ΔΚ.[COM (2012) 380] 

ii) Ππόηαζη Οδηγίαρ ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος 

για ηην ηποποποίηζη ηηρ οδηγίαρ 1999/37/ΔΚ ηος Σςμβοςλίος ζσεηικά 

με ηα έγγπαθα κςκλοθοπίαρ οσημάηων. [COM (2012) 381] 



iii) Ππόηαζη Κανονιζμού ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος 

Σςμβοςλίος ζσεηικά με ηον οδικό ηεσνικό έλεγσο ηηρ καηάζηαζηρ ηων 

οσημάηων επαγγελμαηικήρ σπήζεωρ πος κςκλοθοπούν ζηην Ένωζη και 

ηην καηάπγηζη ηηρ οδηγίαρ 2000/30/ΔΚ. [COM (2012) 382] 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ηεο αηηηνινγεκέλεο γλψκεο απφ ηελ Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζψπσλ δίλνληαη ηξεηο πξνηάζεηο λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ απφ ηα φξγαλα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (κία πξφηαζε Οδεγίαο θαη δχν πξνηάζεηο Καλνληζκνχ). Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη νη ηξεηο απηέο πξνηάζεηο απνηεινχλ κία δέζκε πξνηάζεσλ, θαζψο 

αζρνινχληαη κε ην ίδην αληηθείκελν, δειαδή ηνλ ηερληθφ έιεγρν ησλ νρεκάησλ, ηελ 

ελίζρπζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη, ε 

Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ εμεηάδεη ηηο ηξεηο πξνηάζεηο καδί θαη ζπληάζζεη 

ηελ αηηηνινγεκέλε γλψκε θαη γηα ηηο ηξεηο ζε κία θαη κφλν έθζεζε. 

Αξρηθά, αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ 

Τπνζέζεσλ φηη ε έθηαζε ησλ ξπζκίζεσλ ζηηο ελ ιφγσ λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο 

ππεξβαίλεη ην αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο, 

πεξηνξίδνληαο ππεξβνιηθά ην ξπζκηζηηθφ πεδίν δξάζεο ησλ θξαηψλ κειψλ. Απηφ 

ηνλίδεηαη θαη ζαλ έλα δεχηεξν πξφβιεκα.  

Ζ επηινγή ηνπ Καλνληζκνχ σο λνκνζεηηθή πξάμε έλαληη ηεο Οδεγίαο ζηηο δχν απφ ηηο 

ηξεηο λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο πξνβιεκαηίδεη ηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη 

ζεσξείηαη σο κία κε απαξαίηεηε επηινγή. Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά πσο ε επηινγή 

ηνπ Καλνληζκνχ σο λνκνζεηηθνχ κέζνπ ππεξβαίλεη ην αλαγθαίν κέηξν ζε έλαλ ηνκέα 

πνπ έσο ηψξα ξπζκηδφηαλ κε Οδεγία. 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη πσο ην πεξηερφκελν ησλ λνκνζεηηθψλ απηψλ πξάμεσλ 

ζπλεπάγεηαη θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηνπο πνιίηεο, αιιά θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Σνλίδεηαη πσο ρξεηάδεηαη βειηίσζε ηεο νπζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ. Έηζη, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε αχμεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο ησλ ηερληθψλ ειέγρσλ δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θαη πην πνηνηηθνχο 

ειέγρνπο. Μνιαηαχηα, ε Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ αληηπξνηείλεη ηελ 

επηβξάβεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ νξζή 

ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε ιηγφηεξν ζπρλνχο ειέγρνπο, κε 

ζθνπφ ηελ απνθπγή άζθνπνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη νηθνλνκηθνχ θφζηνπο. 

 



1) Ππόηαζη Κανονιζμού ηος Σςμβοςλίος ζσεηικά με ηη ζύζηαζη ηηρ 

Δςπωπαϊκήρ Διζαγγελίαρ. [COM (2013) 534] 

Σν πεξηερφκελν απηήο ηεο πξφηαζεο Καλνληζκνχ βαζίδεηαη ζην Άξζξν 86 ηεο 

πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία 

κίαο εηζαγγειηθήο αξρήο, αλεμάξηεηεο θαη απνθεληξσκέλεο, κε απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ , ηε δίσμε θαη ηελ παξαπνκπή ελψπηνλ ηεο 

δηθαηνζχλεο γηα αδηθήκαηα ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ζ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ ζεψξεζε φηη 

γίλεηαη παξαβίαζε φρη κφλν ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο αιιά θαη ηεο αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο. Έηζη ηα δχν ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο έθζεζεο κε ηελ 

αηηηνινγεκέλε γλψκε πνπ ζπλέηαμε είλαη: 

Πξψηνλ, φηη δηαπηζηψλεηαη πσο δελ ππάξρεη επαξθήο αηηηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο 

δξάζεο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ αηηηνιφγεζε γηα ηε δξάζε ηεο Έλσζεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο δίσμεο γηα αδηθήκαηα θαηά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δελ βαζίδεηαη 

θαηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ ζε επαξθείο πνζνηηθνχο θαη 

πνηνηηθνχο δείθηεο, φπσο απηνί εμεηάδνληαη ζηελ Αλάιπζε Δπηπηψζεσλ
9
 ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Αθφκε, ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ηνλίδεη ραξαθηεξηζηηθά 

φηη δελ ακθηζβεηεί φηη ην πξφβιεκα, ην νπνίν επηρεηξείηαη λα ξπζκηζηεί κε απηή ηε 

λνκνζεηηθή πξφηαζε, δελ έρεη δηαζπλνξηαθέο δηαζηάζεηο. Ωζηφζν, αλαθέξεηαη πσο ζα 

ήηαλ πξνηηκφηεξν αλ ε Δπηηξνπή αλέκελε πξψηα λα ηεζεί ζε ηζρχ ε «Οδεγία PIF
10

», ε 

νπνία, αλ θαη αληηκεησπίδεη κφλν κεξηθψο ην πξφβιεκα ηεο απάηεο θαηά ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, δελ έρεη αθφκα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε.  

ε δεχηεξε θάζε, ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ε έθηαζε 

ηεο λνκνζεηηθήο δξάζεο ηεο Έλσζεο έρεη ππεξβεί ην απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ επηδηψθνληαη. Θεσξείηαη φηη έρεη παξαβηαζηεί θαη ε αξρή 

ηεο αλαινγηθφηεηαο, θαζψο, θαηαξρήλ, ζχκθσλα κε ηελ αξρή απηή πξέπεη λα 

πξνηηκάηαη ε ξχζκηζε κε Οδεγία αληί κε Καλνληζκφ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ζεκεηψλεηαη φηη ε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Καλνληζκνχ παξεκβαίλεη κε κία 

ζεηξά δηαηάμεηο ζηα λνκηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ θαη πεξηνξίδεη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ηε ξπζκηζηηθή ηνπο δξάζε. Έηζη, ε Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ 

ζπκπεξαίλεη πσο «ε έθηαζε ηεο ξπζκηζηηθήο δξάζεο ηεο παξνχζαο λνκνζεηηθή 

                                                 
9 SWD (2013) 274 
10 COM (2012) 363 



πξφηαζεο κε ηελ παξνχζα ηεο κνξθή δελ είλαη απνιχησο απαξαίηεηε πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έζεζε ε Δπξσπατθή Έλσζε». 

 

πκπεξαίλεηαη ινηπφλ, θαζψο εμεηάζηεθε θαη ην Κππξηαθφ Κνηλνβνχιην, πσο ν 

πνιηηηθφο δηάινγνο πνπ δηεμάγεηαη δελ έρεη ηελ ίδηα δπλακηθή φπσο ζηελ ειιεληθή 

πεξίπησζε, δηφηη δελ ππάξρνπλ ηα ίδηα δείγκαηα φπσο ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα 

ηεο Διιάδνο, κελ έρνληαο απάληεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε θακία απφ ηηο 

αηηηνινγεκέλεο γλψκεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ. Αλαθέξνληαο ινηπφλ θαλείο ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα παξαηεξήζεη φηη ην 2012 

ε Κχπξνο εμέδσζε 2 γλψκεο θαη κία αηηηνινγεκέλε γλψκε (ε πξψηε πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ), ελψ ην 2013 εμέδσζε κφλν κία αηηηνινγεκέλε γλψκε (απηή ζρεηηθά κε 

ηελ Δπξσπατθή Δηζαγγειία). Μέλεη ηψξα λα αλακείλνπκε αλ ζα γίλνπλ πεξηζζφηεξεο 

πξνζπάζεηεο, ψζηε λα ζπκκεηάζρεη ε Κχπξνο πην δπλακηθά ζηνλ έιεγρν θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ αξρψλ ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη αλαινγηθφηεηαο ζηε λνκνζεηηθή 

δηαδηθαζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

III. Σο Βπεηανικό Κοινοβούλιο και η Απσή ηηρ Δπικοςπικόηηηαρ 

 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη ζεζπίζεη, βάζεη ηεο Πάγηαο Δληνιήο αξ. 143, κηα 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε νπνία αμηνινγεί ηελ λνκηθή ή/θαη ηελ πνιηηηθή 

ζπνπδαηφηεηα ησλ ζρεδίσλ λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα νπνία 

θαηαηίζεληαη ζηε Βνπιή απφ ηελ θπβέξλεζε.
11

  

ε πεξίπησζε πνπ έρεη πεξάζεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο αηηηνινγεκέλεο γλψκεο, αιιά 

ε Βνπιή (ησλ Κνηλνηήησλ) εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

επηθνπξηθφηεηα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Διέγρνπ κπνξεί απνθαζίζεη λα γξάςεη 

ζηνπο επηθεθαιήο ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ.
12

 Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη 

αθνινπζεζεί ζε δχν πεξηπηψζεηο σο ηψξα: ε πξψηε αθνξά ζηνπο Δπνρηαθνχο 

εξγαδνκέλνπο (seasonal workers) θαη ε δεχηεξε ζηνπο Οηθνλνκηθνχο εξγαδνκέλνπο 

(financial workers). 

 

 

                                                 
11 (Commons Select Committee) 
12 ην ίδην 



Τποθέζειρ ηιρ οποίερ έσει εξεηάζει ηο Βπεηανικό Κοινοβούλιο ζσεηικά με ηην 

ηήπηζη ηηρ επικοςπικόηηηαρ 

 

Σν 2012, απφ ζχλνιν έμη γλσκψλ πνπ εμέδσζε ε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη ηξεηο ήηαλ αηηηνινγεκέλεο γλψκεο βάζεη ηνπ Πξσηνθφιινπ 2 

ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο 

θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο. Παξαθάησ ζα εμεηαζηεί ε πξφηαζε θαλνληζκνχ ηεο 

Δπηηξνπήο, ε νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ κεγάιν δηάινγν αλάκεζα ζηελ Δπηηξνπή 

θαη ηα δχν λνκνζεηηθά ζψκαηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ήδε απφ ην 2010.  

Ππόηαζη ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίoς για ηη διανομή 

ηποθίμων ζηοςρ απόποςρ [COM (2011) 634] & Ππόηαζη Κανονιζμού ηος 

Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος για ηο Ταμείο Δςπωπαϊκήρ 

Βοήθειαρ ππορ ηοςρ Απόποςρ [COM (2012) 617]  

Ζ πξφηαζε γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο απφξνπο έιαβε ζπλνιηθφ 

αξηζκφ νρηψ γλσκψλ, απφ ηηο νπνίεο νη πέληε ήηαλ αηηηνινγεκέλεο, ελψ νη δχν 

πξνέξρνληαλ απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Απηφ γηαηί, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε 

απέζηεηιαλ αηηηνινγεκέλεο γλψκεο ηφζν ε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ φζν θαη ε Βνπιή 

ησλ Λφξδσλ.  

Ζ ζπδήηεζε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είρε μεθηλήζεη απφ ην 2010 κεηά απφ 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε έλα ζρέδην δηαλνκήο ηξνθίκσλ ζηνπο απφξνπο 

κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία επαλαδηαηππψζεθε θαη ην 2011. Παξφια 

απηά, θαη ηηο δχν θνξέο, ε Βνπιή ησλ Λφξδσλ εμέθξαζε ηελ αληίζεζή ηεο, 

ππνζηεξίδνληαο πσο κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία δελ εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ηεο ΔΔ 

θαη δελ ζπλάδεη κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίρζεθε πσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δελ έρεη αληίξξεζε ζην 

λα δηαηεζεί πξνο απηφλ ην ζθνπφ ην πιεφλαζκα ηξνθίκσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

αδπλακίεο ηεο ΚΑΠ, παξφια απηά είλαη αλήθνπζην λα δεκηνπξγεζεί κηα μερσξηζηή 

πνιηηηθή ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ ΔΔ, κε ζθνπφ λα πξνκεζεχεη ηξφθηκα απφ ηελ 

αγνξά. Ζ Βνπιή ησλ Λφξδσλ ππνζηήξημε πσο ηα θξάηε-κέιε είλαη ηθαλά λα 

επηιεθζνχλ ηνπ δεηήκαηνο ηνπ επηζηηηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ ππνθέξνπλ απφ ηελ 

πείλα, ηε θηψρεηα, ηε ζηέξεζε θαη πνπ ππφθεηληαη ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, απφ 

κφλα ηνπο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηεο ΔΔ. 

Ζ Βνπιή ππνζηήξημε, κάιηζηα, πσο θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη 

επηπιένλ γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζα δπζθφιεπαλ ηελ θαηάζηαζε παξά 



ζα βνεζνχζαλ. 
13

   

Ζ απάληεζε ηεο Δπηηξνπήο ζηε Βνπιή ησλ Λφξδσλ ήηαλ πσο, ζε πξψην επίπεδν, 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κεγάινο βαζκφο αλαζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηε δηαλνκή 

ηξνθίκσλ ζηελ ΔΔ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ ρψξεο νη νπνίεο δελ είραλ ηα 

ζεκέιηα γηα ηε δηεμαγσγή δηαλνκήο ηξνθίκσλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην 

Πξφγξακκα Γηαλνκήο Σξνθίκσλ ηεο ΔΔ έρεη θαηαζηεί παξαπάλσ απφ ρξήζηκν, απφ 

ηε ζηηγκή πνπ δεκηνχξγεζε έλα «θαηλφκελν ρηνλνζηηβάδαο». Έρεη, δειαδή, νδεγήζεη 

ζηελ αλάπηπμε θαη άιισλ παξφκνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 
14

 

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή ηφληζε πσο ππάξρεη κεγάινο θαηαθεξκαηηζκφο δπλαηνηήησλ 

πξνζθνξάο ηέηνηνπ είδνπο πξνγξακκάησλ αλάκεζα ζηηο θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ˙ θάπνηεο 

ρψξεο έρνπλ αλεπηπγκέλν δίθηπν θνηλσληθήο βνήζεηαο, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο δελ 

ππήξραλ ηέηνηεο δνκέο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην Πξφγξακκα απηφ ήηαλ πνπ 

βνήζεζε ζηελ εγθαζίδξπζε απηψλ ησλ δνκψλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, είλαη εκθαλέο 

φηη ην Πξφγξακκα ζπκβαδίδεη κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ππάξρνπλ ρψξεο νη νπνίεο ρξεηάζηεθαλ ηελ επξσπατθή βνήζεηα γηα λα κπνξέζνπλ λα 

μεθηλήζνπλ δξάζεηο θνηλσληθήο βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο.  

Σν 2012, ην ζέκα επεθηάζεθε κε ηελ πξφηαζε γηα ηελ ίδξπζε ελφο Σακείνπ Βνήζεηαο 

γηα ηνπο απφξνπο. Ζ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο έρεη σο ζηφρν λα ηδξχζεη έλα Σακείν κε 

πξνυπνινγηζκφ €2,5 δηο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, ην νπνίν ζα αληηθαηαζηήζεη ην 

Πξφγξακκα Γηαλνκήο Σξνθίκσλ ζηνπο απφξνπο, επηηξέπνληαο ζηα θξάηε-κέιε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απνζέκαηα ηξνθίκσλ δεκφζηαο παξέκβαζεο σο επηζηηηζηηθή 

βνήζεηα.
15

 Πξνηείλεηαη έλα θαηψηαην φξην 25% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο λα αληηζηνηρεί 

ζηα θξάηε-κέιε.
16

  

Σν Σακείν απηφ ζα ρξεζηκεχζεη σο φξγαλν γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο ΔΔ (Αξ. 174 

ΛΔΔ) θαη ζα ελεξγεί αλεμάξηεηα απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία (Αξ. 175 ΛΔΔ).
17

 

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή ππνζηήξημε πσο ε ίδξπζε ηνπ Σακείνπ ζα βνεζήζεη ηα θξάηε-

κέιε λα θηάζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο πξσηνβνπιίαο «Δπξψπε 2020», παξέρνληαο κε 

ρξεκαηηθή βνήζεηα ζηνπο απφξνπο, ελψ παξάιιεια ζα δείμεη ζηνπο επξσπαίνπο 

                                                 
13 EU food distribution scheme does not comply with EU Law warns Lords Committee, (Lords Select Committee, 

2011) 
14 C (2012) 4837 final 
15 Draft Regulation of the European Parliament and the Council on the Fund for European Aid to the Most 

Deprived (House of Commons, 2012) 
16 Subsidiarity assessment: distribution of food products to deprived persons, (House of Lords Committee: 

European Union, 2010) 
17 Draft Regulation of the European Parliament and the Council on the Fund for European Aid to the Most 

Deprived (House of Commons, 2012) 



πνιίηεο – εηδηθά ζηηο ρψξεο πνπ ππνθέξνπλ ιφγσ ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο πνπ έρνπλ 

ιάβεη νη θπβεξλήζεηο ηνπο γηα ηελ έμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε –, πσο ε ΔΔ δελ 

απνηειεί απεηιή, αιιά είλαη εδψ γηα λα ηνπο βνεζήζεη.  

Δλψ ε αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο Βνπιήο ησλ Λφξδσλ επαλαιάκβαλε ηα ίδηα 

επηρεηξήκαηα πνπ είραλ παξαηεζεί γηα ηελ πξνγελέζηεξε πξφηαζε θαλνληζκνχ, πάλσ 

ζε απηέο ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ απέζηεηιε 

αηηηνινγεκέλε γλψκε ππνζηεξίδνληαο ηα εμήο. Πξψηνλ, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή 

βνήζεηαο πνπ πξνζθέξνπλ νη εζληθέο θπβεξλήζεηο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αλαγλσξίδεη 

πσο νη δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο ησλ απφξσλ δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, παξφια 

απηά ν ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο αλαγθάδεη φια ηα θξάηε, αλεμαξηήησο ηεο 

δπλαηφηεηαο ηνπο λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο ζηνπο απφξνπο ηνπο, 

λα ιάβνπλ ηα ίδηα κέηξα.
18

  

Γεχηεξνλ, φζνλ αθνξά ηελ «Δπξψπε 2020», ππνζηεξίδεη πσο ν ζηφρνο απηφο 

αλέθεξε πσο ηα θξάηε ζα ιάκβαλαλ απφ κφλα ηνπο ηα κέηξα πνπ ζεσξνχλ θαηάιιεια 

γηα λα πεηχρνπλ ην ζηφρν. Δπνκέλσο, δε ζεσξεί ε Βνπιή φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

επηρείξεκα ηεο Δπηηξνπήο δηθαηνινγεί επαξθψο ηε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ.  

Σέινο, ζρεηηθά κε ηα κέηξα ιηηφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηελ 

αληίιεςε φηη ε Έλσζε έρεη κεξίδην επζχλεο ζηελ αχμεζε ηεο θηψρεηαο ζε νξηζκέλα 

θξάηε-κέιε πνπ έρεη κεηψζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ηελ Έλσζε θαη ηε 

δπλαηφηεηά ηεο λα ηνπο πξνζηαηέςεη, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δελ πηζηεχεη πσο ην 

γεγνλφο πσο ε Δπηηξνπή ζέιεη λα δείμεη φηη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ επεκεξία ησλ 

πνιηηψλ δηθαηνινγεί δξάζεη ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν.  

Ζ απάληεζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ πσο, αξρηθά, ζχκθσλα κε ην Αξ. 175 ηεο ΛΔΔ, ην 

λέν Σακείν ζα ππνζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ ήδε γίλνληαη γηα κεγαιχηεξε 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή. Δπηπξνζζέησο, αλαθέξεη πσο ην λέν 

Σακείν δελ έρεη ζθνπφ λα αληηθαηαζηήζεη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, αιιά ζα 

είλαη ππνζηεξηθηηθφ πξνο ηηο δξάζεηο ηνπ. Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ λένπ Σακείνπ έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ δε κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ ησλ δξάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ, γηαηί είλαη πνιχ 

απνκνλσκέλα απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, θη έηζη ζθνπφο ηνπ λένπ Σακείνπ είλαη λα ηα 

βνεζήζεη λα επαλεληαρζνχλ. Ζ δηαλνκή ηξνθίκσλ θαη άιισλ αγαζψλ, ινηπφλ, κέζσ 

ηνπ Σακείνπ, ζα θαηαζηεί σο ην πξψην βήκα γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο επαλέληαμε θαη 

                                                 
18 ην ίδην 



ηελ έμνδν απφ ηε θηψρεηα. Δμάιινπ, ην Σακείν ζα βαζίδεηαη πάλσ ζε εζληθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ζα έρεη επηκεξηζκέλε δηαρείξηζε, έηζη ψζηε ηα θξάηε-κέιε λα 

επηιέγνπλ πνηεο νκάδεο αηφκσλ δηθαηνχληαη ηε βνήζεηα, θαζψο θαη ηνπο ηχπνπο ησλ 

παξεκβάζεσλ.
19

  

 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο νη δξάζεηο ηηο νπνίεο αλαθέξνπλ νη πξνηάζεηο ζρεηηθά 

κε ηε βνήζεηα πξνο ηνπο απφξνπο είλαη εζεινληηθέο θαη φρη ππνρξεσηηθέο γηα θξάηε-

κέιε. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην, γλσζηφ γηα ηελ επηθπιαθηηθφηεηα πνπ δείρλεη 

γεληθφηεξα πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο δξάζεηο ηεο, δε ζπκκεηάζρεη ζηηο 

δξάζεηο ζρεηηθά κε ηνπο απφξνπο. Παξφια απηά, ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πνιηηηθνχο δηαιφγνπο αλάκεζα ζηελ 

Δπηηξνπή θαη ηα δχν λνκνζεηηθά ζψκαηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ν νπνίνο 

δηαηεξείηαη απφ ην 2010 θαη δελ έρεη θιείζεη αθφκα. Απφ ην 2011, ε Βνπιή ησλ 

Κνηλνηήησλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ έρεη απνζηείιεη 12 αηηηνινγεκέλεο γλψκεο 

ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη έρεη ιάβεη απαληήζεηο απφ 

ηελ Δπηηξνπή ζε νρηψ απφ απηέο.  

 

 

ςμπέπαζμα 

 

Σα εζληθά θνηλνβνχιηα ιακβάλνπλ πνιχ ζνβαξά ππ’ φςηλ ηηο αξρέο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, θαζψο επηζπκνχλ λα δηαηεξνχλ ηνλ πξψην 

ιφγν ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο ζηηο ρψξεο ηνπο. Απηφο 

είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πξνηηκνχληαη νη νδεγίεο, έλαληη ησλ θαλνληζκψλ, 

θαζψο ηνπο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα 

ην ζπληνληζκφ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ επξσπατθή.  

Δηδηθφηεξα θαηά ην 2012, «εληζρχζεθε ε επαηζζεηνπνίεζε φζνλ αθνξά ηηο αξρέο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο ζην δηνξγαληθφ πιαίζην κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο «θίηξηλεο θάξηαο» γηα πξψηε θνξά απφ ηα εζληθά θνηλνβνχιηα».   
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