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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

26η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥ (2008) 

1. EIΣΑΓΩΓΗ 

Το 2007, στην ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Μια Ευρώπη αποτελεσµάτων – 
εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου»1 τονιζόταν ότι η Επιτροπή θα φροντίσει για την 
επικέντρωση της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλει, σε ζητήµατα στρατηγικού χαρακτήρα, 
στην αξιολόγηση της ισχύουσας σήµερα νοµοθεσίας και στις προτεραιότητες και τον 
προγραµµατισµό των µελλοντικών εργασιών. Η έκθεση του προηγούµενου έτους2 έθιγε ένα 
ευρύ φάσµα από τρέχοντα ζητήµατα και προκλήσεις που παρουσιάστηκαν κατά τοµείς και 
ενέργειες προτεραιότητας και αφορούσαν: τα προληπτικά µέτρα· τις ενέργειες για τη 
διαχείριση του κεκτηµένου· την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολίτες· τη 
διαχείριση των παραβάσεων και τη θέσπιση νέας νοµοθεσίας που απορρέει από τον 
κανονιστικό κύκλο.  

Για την έκθεση του παρόντος έτους γίνεται πιο αυστηρή επιλογή των θεµάτων και 
σχολιάζονται εκτενέστερα ορισµένοι τοµείς, µε βάση τη λεπτοµερέστερη παρουσίαση που 
γίνεται στο συνοδευτικό έγγραφο της παρούσας έκθεσης µε τίτλο «Situation in the different 
sectors» (Κατάσταση στους διάφορους τοµείς). Η έκθεση αναφέρεται σε µεγάλο βαθµό στις 
ενέργειες που έγιναν κατ’ εφαρµογή της συνθήκης ΕΚ. Οι ενέργειες βάσει της συνθήκης της 
Λισαβόνας θα αποτελέσουν αντικείµενο µελλοντικών εκθέσεων. Για το 2010 
προγραµµατίζεται η έκδοση ανακοίνωσης σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 260 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά την εξουσία της Επιτροπής 
να ζητά από το ∆ικαστήριο την επιβολή οικονοµικών κυρώσεων σε κράτη µέλη. 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2.1. Εισαγωγή 

Σύµφωνα µε τη συνθήκη ΕΚ, τα κράτη µέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την εφαρµογή 
του κοινοτικού δικαίου. Η Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα και την ευθύνη να εξασφαλίζει την 
τήρηση του κοινοτικού δικαίου. Μέχρι το τέλος του 2008, στους κανόνες της Συνθήκης είχαν 
προστεθεί περίπου 8 200 κανονισµοί και σχεδόν 1 900 οδηγίες που ισχύουν και στα 27 κράτη 
µέλη.  

                                                 
1 COM(2007)502. 
2 COM(2008)777. 



 

EL 3   EL 

2.2. Καταγγελίες και διαδικασίες παράβασης  

Η διαδικασία παράβασης διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο στην εξασφάλιση της ορθής 
εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου. Από τα τελευταία αριθµητικά στοιχεία προκύπτει ότι το 
68% περίπου των καταγγελιών τέθηκαν στο αρχείο πριν από το πρώτο επίσηµο στάδιο της 
διαδικασίας παράβασης· περίπου το 84% των διαδικασιών παράβασης βάσει καταγγελίας 
περατώθηκαν πριν από τη διατύπωση αιτιολογηµένης γνώµης και περίπου το 94% προτού 
αποφανθεί το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.  

Αν συγκρίνουµε τις περιόδους καταχώρισης παραβάσεων 1999-2003 και 1999-2007, 
διαπιστώνουµε ότι ο µέσος χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των παραβάσεων, από 
το άνοιγµα του φακέλου µέχρι τη διαβίβαση επιστολής για την παραποµπή στο ∆ικαστήριο 
σύµφωνα µε το άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ, µειώθηκε από περίπου 27 µήνες σε 24. Ο 
απαιτούµενος µέσος χρόνος για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που κινούνται για µη 
κοινοποίηση των εθνικών µέτρων ενσωµάτωσης των οδηγιών παρέµεινε γύρω στους 14 
µήνες. Κατά το 2008, δεν σηµειώθηκε δεύτερη παραποµπή στο ∆ικαστήριο βάσει του άρθρου 
228 της Συνθήκης, σε σύγκριση µε 7 υποθέσεις το 2007.  

Στο τέλος του 2008, η Επιτροπή χειριζόταν περισσότερους από 3400 φακέλους καταγγελιών 
και παραβάσεων. Ο συνολικός αριθµός φακέλων αυξήθηκε κατά λίγο κάτω από 1% από το 
2007, µε 15% µείωση των διαδικασιών που κινήθηκαν για µη κοινοποίηση µέτρων 
ενσωµάτωσης οδηγιών. Οι καταγγελίες αποτέλεσαν το 54% του συνόλου, ήτοι το 64% των 
υποθέσεων που δεν αφορούν καθυστερηµένη ενσωµάτωση οδηγιών, ποσοστό που 
αντιπροσωπεύει 9% αύξηση από το 2007. Ο αριθµός των υποθέσεων που εξετάσθηκαν 
αυτεπάγγελτα µέχρι το τέλος του 2008 µειώθηκε κατά 3% σε σύγκριση µε το 2007.  

Οι καθυστερήσεις των απαιτούµενων µέτρων ενσωµάτωσης κατά το 2008 έφθασαν το 55% 
του συνόλου κατά µέσο όρο, σε σύγκριση µε το 64% για το 2007, ενώ ο αριθµός των οδηγιών 
των οποίων η προθεσµία ενσωµάτωσης έληγε το 2008, ήταν σηµαντικά µικρότερος.  

2.3. Αναφορές 

Ο αριθµός των αναφορών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θίγουν ζητήµατα σχετικά µε 
την ορθή εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου εξαρτάται από την απόφαση των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών να εκδηλώσουν έτσι τις ανησυχίες τους. Ακόµη 
και αν οι περισσότερες αναφορές δεν αφορούν ή δεν καταλήγουν σε διαδικασίες παράβασης, 
παρέχουν στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή χρήσιµες πληροφορίες για τα προβλήµατα που 
απασχολούν τους πολίτες.  

Όπως πάντα, µεγάλος αριθµός αναφορών αφορούσε τον τοµέα του περιβάλλοντος, ιδίως τον 
τοµέα των αποβλήτων. Στον τοµέα των µεταφορών, πολύ µεγάλος αριθµός αναφορών είχε 
θέµα την οδική ασφάλεια. Στον τοµέα της εσωτερικής αγοράς, σχεδόν οι µισές από τις 
αναφορές που κατατέθηκαν αφορούσαν την αναγνώριση διπλωµάτων. Στα πεδία της 
φορολογίας και των τελωνειακών θεµάτων, το ζήτηµα που επανέρχεται συχνότερα στις 
αναφορές είναι η φορολόγηση των αυτοκινήτων.  

Ένας σηµαντικός αριθµός αναφορών υποβλήθηκε στον τοµέα της δικαιοσύνης, της 
ελευθερίας και της ασφάλειας, και αφορούσε ιδιαίτερα την εσφαλµένη εφαρµογή του 
κοινοτικού δικαίου σε θέµατα διαχείρισης των συνόρων (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και θεµελιωδών δικαιωµάτων.  
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3. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ 
ΚΥΚΛΟΥΣ  

3.1. Εισαγωγή 

Το κοινοτικό δίκαιο εξελίσσεται συν τω χρόνω σε συνάρτηση µε την εµπειρία από την 
εφαρµογή του, τις ερµηνευτικές αποφάσεις, την αναπτυσσόµενη τεχνολογία, τις αυξανόµενες 
προσδοκίες αποτελεσµατικότητας και τους εξελισσόµενους πολιτικούς στόχους. Η 
διαδικασία µεταβολής της νοµοθεσίας ακολουθεί διάφορα στάδια, από την επανεξέταση και 
τη διαβούλευση µέχρι τη διατύπωση νοµοθετικής πρότασης, την έκδοση, την ενσωµάτωση, 
την εφαρµογή, τη διαχείριση και την εκτέλεση, και εκ νέου επανεξέταση και διαβούλευση. 
Κάθε τοµέας χαρακτηρίζεται από διαφορετικό συνδυασµό στοιχείων, µε αποτέλεσµα οι 
νοµοθετικοί κύκλοι να διαρκούν από περίπου δύο έως είκοσι χρόνια.  

Στα τµήµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισµένες βασικές πτυχές της εφαρµογής, 
διαχείρισης και εκτέλεσης του κοινοτικού δικαίου, αναφέροντας τη συµβολή τους στους 
νοµοθετικούς κύκλους, καθώς και ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα από τους τοµείς 
που περιγράφονται λεπτοµερέστερα στο συνοδευτικό έγγραφο «Regulatory cycle – Example 
sectors" 3 . 

3.2. Καθυστερηµένη ενσωµάτωση και κοινοποίηση – περισσότερος 
προγραµµατισµός της εφαρµογής και προληπτικές ενέργειες 

Η καθυστερηµένη ενσωµάτωση των οδηγιών εξακολουθεί να αποτελεί εκτεταµένο και µε 
σοβαρές συνέπειες πρόβληµα που εµποδίζει την έγκαιρη εφαρµογή της νοµοθεσίας. Το 55% 
από τις απαιτούµενες ενσωµατώσεις έγιναν καθυστερηµένα το 2008, ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις οι καθυστερήσεις φτάνουν τα δύο χρόνια ή και περισσότερο. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο, ο περίπου τετραετής νοµοθετικός κύκλος για την έκδοση και έναρξη εφαρµογής 
συνήθως παρατείνεται, σε πολλές περιπτώσεις για χρόνια. Η καθυστέρηση αυτή περιορίζει τη 
δυνατότητα της ΕΕ να αντιδρά αποτελεσµατικά σύµφωνα µε τα συµφέροντα των πολιτών της 
και των οικονοµικών φορέων. Υπονοµεύει τη συνοχή του νοµικού συστήµατος, µε µειωµένη 
ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια και λιγότερο υγιείς όρους ανταγωνισµού. Καθυστερούν οι 
εργασίες για την παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής της νοµοθεσίας. Η κατάσταση 
βελτιώθηκε το τελευταίο έτος, αλλά παράλληλα µε την κατά 15% βελτίωση για την ΕΕ των 
25, σηµειώθηκε κατά 40% µείωση των απαιτούµενων ενσωµατώσεων. Σύµφωνα µε τον 
Πίνακα Αποτελεσµάτων της Εσωτερικής Αγοράς αριθ. 19, που δηµοσιεύθηκε τον Μάιο του 
2009, υπήρχαν 22 οδηγίες των οποίων η προθεσµία ενσωµάτωσης είχε λήξει πάνω από δύο 
χρόνια, και δεν είχε ολοκληρωθεί η ενσωµάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο ενός έως πέντε 
κρατών µελών.  

Παράλληλα µε την καθυστερηµένη ενσωµάτωση υπάρχει το πρόβληµα των διαφόρων 
κοινοποιήσεων που προβλέπουν οι οδηγίες και οι οποίες γίνονται καθυστερηµένα. Για 
παράδειγµα, στον τοµέα των «κλιµατικών αλλαγών – εµπορίας εκποµπών», χρειάστηκε να 
κινηθούν διαδικασίες παράβασης έναντι πολλών κρατών µελών λόγω καθυστερηµένης 
κοινοποίησης των εθνικών σχεδίων κατανοµής (ΕΣΚ) για την περίοδο 2008 – 2012. 

                                                 
3 SEC(2009) 1683. 
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Αποτέλεσµα ήταν η επιβράδυνση των εργασιών για την εφαρµογή του υφιστάµενου 
κεκτηµένου και για την τροποποίηση των διατάξεών του. Αυτή η καθυστερηµένη 
κοινοποίηση συνέβαλε σηµαντικά στις καθυστερήσεις που σηµειώθηκαν κατά τα επόµενα 
βήµατα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του 2020.  

Για να αποφευχθεί η καθυστερηµένη ενσωµάτωση, αλλά και για να εξασφαλισθεί η ορθή 
εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου, τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και περισσότερο 
χρήση προληπτικών µέτρων, υπό µορφή συσκέψεων εµπειρογνωµόνων και διµερούς 
διαλόγου µεταξύ Επιτροπής και κρατών µελών σχετικά µε ζητήµατα ενσωµάτωσης και 
εφαρµογής, ώστε να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες επίλυσης προβληµάτων που µπορεί 
να ανακύψουν, πριν από τη νοµοθετική παγίωση. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη προβαίνουν 
στην ενσωµάτωση και εφαρµογή της νοµοθεσίας µε πολύ ουσιαστικότερη προσήλωση, 
έχοντας ως µέληµα την καλύτερη εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων της. Παράδειγµα 
προς µίµηση αποτελεί το τρέχον πρόγραµµα εργασίας σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες. Ένα λεπτοµερές και εκτενές σχέδιο ενσωµάτωσης αποτέλεσε τη βάση για 
τη διοργάνωση στη διάρκεια του 2008 πάνω από τριάντα διµερών συσκέψεων µε τα κράτη 
µέλη και 13 συσκέψεων οµάδων εµπειρογνωµόνων, που αφορούσαν την εφαρµογή και 
ανάπτυξη του συστήµατος πληροφόρησης εσωτερικής αγοράς (IMI), µέσω του οποίου γίνεται 
απ’ ευθείας ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών.  

Συχνά καταρτίζονται επίσης κατευθυντήριες γραµµές για να διευκολύνουν την ενσωµάτωση 
και εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας, όπως συνέβη σε πολλές περιπτώσεις στο πλαίσιο του 
κανονισµού REACH. Στο ∆ιαδίκτυο αναρτώνται οι απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που 
τίθενται, όπως σχετικά µε τις οδηγίες για τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα, τα εκρηκτικά και 
τα γεωργικά λιπάσµατα.  

Ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήµατα εφαρµογής και εκτέλεσης θα πρέπει να δίνει η Επιτροπή 
κατά την εκπόνηση, και το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο κατά την έκδοση, νέας 
νοµοθεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ορθή εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου. Ο 
έλεγχος της εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας εκ µέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και οι επαφές µε τα εθνικά κοινοβούλια µπορούν επίσης να συµβάλουν στη βελτίωση των 
αποτελεσµάτων στον τοµέα αυτό. Οι κατάλληλες µέθοδοι για την εξασφάλιση καλύτερων 
αποτελεσµάτων θα πρέπει να καθορίζονται µε συζητήσεις µεταξύ των οργάνων. 

3.3. Το πλαίσιο, η εφαρµογή και η διαχείριση του 

Η θέσπιση νέας κοινοτικής νοµοθεσίας αποτελεί συχνά την αρχή µάλλον, παρά το τέλος, της 
διαδικασίας. Η νοµοθεσία-πλαίσιο απαιτεί τη θέσπιση µέτρων εφαρµογής. Η επιστηµονική 
και τεχνική ανάπτυξη έχει σαν αποτέλεσµα την καθιέρωση νέων µεθόδων εργασίας. Η εκ των 
προτέρων ενηµέρωση σχετικά µε το ενδεχόµενο θέσπισης νέων κανονιστικών ρυθµίσεων σε 
επίπεδο κρατών µελών µπορεί να βοηθήσει την αποφυγή νέων εµποδίων στην ελεύθερη 
κυκλοφορία. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη είναι καλύτερα σε θέση να εξασφαλίζουν την 
κατάλληλη διαχείριση της εφαρµογής της νοµοθεσίας, µε τακτική εξέταση των ζητηµάτων 
ενσωµάτωσης και εφαρµογής.  

Για παράδειγµα, µε τις αρχικές οδηγίες σχετικά µε τα όρια φυτοφαρµάκων και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εκδόθηκαν τις δεκαετίες 1970, 1980 και 1990 επεκτάθηκε 
προοδευτικά το πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τα εν λόγω κατάλοιπα 
σε διάφορες καλλιέργειες. Η διαδικασία αυτή περιελάµβανε εκτενείς επιπλέον εργασίες για 
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τη θέσπιση µέτρων εφαρµογής, µε την έκδοση έξι οδηγιών εφαρµογής του Συµβουλίου από 
τα µέσα του 1993 µέχρι τα µέσα του 1997 και 60 επιπλέον οδηγιών της Επιτροπής κατά τα 
επόµενα δέκα χρόνια, προτού εκδοθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 396/20054 που ενοποιεί και 
απλοποιεί το κεκτηµένο.  

Παράλληλα, η προοδευτική θέση σε εφαρµογή της οδηγίας 91/4145/ΕΟΚ σχετικά µε την 
αξιολόγηση, την εµπορία και τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων οργανώθηκε 
µέσω προγραµµάτων που θεσπίστηκαν κατά τα έτη 1992, 2000, 2002 και 2004, και 
κατέληξαν το 2006 στη διατύπωση από την Επιτροπή πρότασης κανονισµού που ενοποιεί και 
αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτηµένο6. 

Εκτός από τις εργασίες των επιτροπών, υπάρχουν και άλλοι τρόποι συνεργασίας µεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών µελών για τη διαχείριση της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου. 
Σ' αυτούς περιλαµβάνονται οι διατάξεις για την εκ των προτέρων κοινοποίηση των σχεδίων 
κανονιστικών ρυθµίσεων, καθώς και οι διαδικασίες επίλυσης των προβληµάτων που 
εντοπίζονται. Μόνο στον τοµέα των τεχνικών προτύπων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας7, στη διάρκεια του 2008 πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 630 
κοινοποιήσεις, καθώς και σχεδόν 200 παρεµβάσεις της Επιτροπής και λίγο περισσότερες από 
180 παρεµβάσεις των κρατών µελών.  

3.4. Επιθεωρήσεις και έλεγχοι – ενέργειες της Επιτροπής και των κρατών µελών  

Οι επιθεωρήσεις και οι εκθέσεις εκ µέρους των κρατών µελών και της Επιτροπής µπορεί 
επίσης να διαδραµατίσουν αποφασιστικό ρόλο στην αξιολόγηση της έκτασης στην οποία 
επιτεύχθηκαν επιτόπου οι συγκεκριµένοι στόχοι, διαπιστώνοντας τα διάφορα είδη 
προβληµάτων που πρέπει να αντιµετωπισθούν είτε µε µεθόδους διαχείρισης είτε µε κίνηση 
διαδικασιών παράβασης είτε µε νοµοθετικές τροποποιήσεις.  

Για παράδειγµα, στον τοµέα της αεροπορικής ασφάλειας, η κοινοτική νοµοθεσία στις αρχές 
της δεκαετίας του 2000 προέβλεπε την εκπόνηση εθνικών προγραµµάτων ασφάλειας της 
πολιτικής αεροπορίας µε βάση ορισµένους κοινούς βασικούς κανόνες, καθώς και εθνικούς 
ελέγχους από τα κράτη µέλη και επιθεωρήσεις από την Επιτροπή. Το εκτεταµένο πρόγραµµα 
επιθεωρήσεων που εφαρµόστηκε συνέβαλε στη βελτίωση της συµµόρφωσης, που εκτιµάται 
ότι φτάνει το 16%, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η ανάγκη για επιπλέον εναρµόνιση, 
διασαφήνιση και απλούστευση. Ως εκ τούτου, το 2008 το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
προέβησαν σε τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας, µε την οποία βελτιώθηκε περαιτέρω η 
θέσπιση κανόνων και τέθηκαν ορισµένες βασικές αρχές για ευρύτερου φάσµατος 
προγράµµατα ασφαλείας και εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο που πρέπει να εφαρµόζουν οι 
υπεύθυνοι διαχείρισης των αερολιµένων, οι αεροµεταφορείς και άλλοι φορείς που 

                                                 
4 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

23 Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων µέσα ή πάνω στα τρόφιµα και 
τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1) 

5 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1) 

6 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διάθεση στην 
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (SEC(2006) 930 και SEC(2006) 931). 

7 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την 
καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών. 
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εφαρµόζουν µέτρα ασφαλείας. Παράλληλα, η Επιτροπή έχει επεκτείνει την αξιολόγηση από 
οµότιµος ειδικούς στο πρόγραµµα επιθεωρήσεων, στο πλαίσιο µιας αναβάθµισης των 
µεθόδων επιθεωρήσεών της.  

Ένα ακόµη παράδειγµα, στον τοµέα της ασφάλειας τροφίµων, αποτελούν οι εργασίες του 
Γραφείου Τροφίµων και Κτηνιατρικών Θεµάτων (ΓΤΚΘ - FVO), το οποίο προγραµµάτισε 
256 ελέγχους και επιθεωρήσεις κατά το 2008 για να ελέγξει την αποτελεσµατικότητα των 
συστηµάτων ελέγχου και να αξιολογήσει την συµµόρφωση µε τα κοινοτικά πρότυπα εντός 
της ΕΕ, καθώς και σε τρίτες χώρες σχετικά µε τις εξαγωγές τους προς την ΕΕ.  

3.5. ∆ιαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους, συγκέντρωση πληροφοριών και 
υποβολή εκθέσεων σχετικά µε την εξέλιξη της νοµοθεσίας  

Για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε τις επιτόπου επιπτώσεις της νοµοθεσίας και 
για να διαπιστωθεί αν επιτυγχάνονται οι στόχοι εφαρµόζονται διάφορες τεχνικές .  

Για παράδειγµα, όσον αφορά την κλιµατική αλλαγή, τον Ιανουάριο του 2008, η Επιτροπή 
πρότεινε ένα βελτιωµένο και εκτεταµένο κοινοτικό σύστηµα εµπορίας των δικαιωµάτων 
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου. Η πρόταση ήταν αποτέλεσµα εκτενών διαβουλεύσεων µε 
τους ενδιαφερόµενους φορείς στη διάρκεια της πρώτης περιόδου εµπορίας 2005 – 2007, οι 
οποίες επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν επαρκή επαληθευµένα στοιχεία για τις εκποµπές, στα 
οποία θα στηρίζονται τα πρώτα εθνικά σχέδια κατανοµής των δικαιωµάτων (NAP), µε 
αποτέλεσµα: καθ’ υπερβολή χορήγηση δικαιωµάτων και σε ορισµένες περιπτώσεις 
απροσδόκητα κέρδη για βιοµηχανίες που χρεώνουν στους καταναλωτές δικαιώµατα 
εκποµπών τα οποία είχαν λάβει δωρεάν· µεγάλες διαφορές στις µεθόδους και τα επίπεδα 
κατανοµής των δικαιωµάτων· και πολύ µακροχρόνια και περίπλοκη µέθοδο έγκρισης των 
NAP από την Επιτροπή. Ως εκ τούτου, η πρόταση του 2008 για την τροποποίηση της 
νοµοθεσίας ακολούθησε µια πλήρως εναρµονισµένη προσέγγιση για όλη την ΕΕ, 
επιβάλλοντας ανώτατο όριο στη χορήγηση δικαιωµάτων που µειώνεται κάθε χρόνο, µε στόχο 
τη µείωση των εκποµπών το διάστηµα 2005 – 2020 κατά 21%, ενώ παράλληλα καθιερώνεται 
προοδευτικά το σύστηµα των πλειστηριασµών ως βασική µέθοδος για την κατανοµή των 
δικαιωµάτων.  

Ένα άλλο παράδειγµα αποτελεί η καθυστέρηση πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές, για 
τις οποίες πρώτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε εκφράσει την ανησυχία του το 1994, µε 
αποτέλεσµα η Επιτροπή να διατυπώσει σύσταση το 1995, χρησιµοποιώντας έτσι ένα από τα 
µη νοµοθετικά µέσα που διαθέτει για τη βελτίωση της κατάστασης. Κατόπιν περαιτέρω 
διαβουλεύσεων, οι οποίες επιβεβαίωσαν την έλλειψη σηµαντικής προόδου, η Επιτροπή 
πρότεινε οδηγία, η οποία εκδόθηκε το 2000. Κατόπιν έκθεσης το 2006 πραγµατοποιήθηκε 
σχετική µελέτη, διαβούλευση της δοκιµαστικής οµάδας ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και 
δηµόσια διαβούλευση µέσω του δικτυακού τόπου “Η Φωνή σας στην Ευρώπη” το 2008. Τα 
αποτελέσµατα, µαζί µε τις έρευνες που διοργανώθηκαν παράλληλα από τους 
ενδιαφερόµενους στα κράτη µέλη, επιβεβαίωσαν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των 
κανόνων, την οποία πρότεινε η Επιτροπή το 2009.  

Σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ), η αρχική 
οδηγία του 1996 θέσπισε ένα δεκαετές πρόγραµµα εφαρµογής για τη χορήγηση αδειών σε 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µε βάση τη δέσµευσή τους να εφαρµόζουν τις καλύτερες 
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διαθέσιµες τεχνικές για τον έλεγχο των εκποµπών ρύπων. Το 1999, η Επιτροπή έστειλε 
ερωτηµατολόγιο στα κράτη µέλη προκειµένου να υποβάλουν έκθεση το 2003 σχετικά µε την 
περίοδο εφαρµογής 2000-2002. Τα αποτελέσµατα οδήγησαν σε σύνταξη έκθεσης από την 
Επιτροπή το 2005. Στην έκθεση αυτή διαπιστώθηκαν σηµαντικές καθυστερήσεις κατά την 
ενσωµάτωση, έλλειψη σαφήνειας στη νοµοθεσία και ανάγκη για αύξηση του συντονισµού 
όσο και για επιτάχυνση της εφαρµογής και ενοποίηση των διατάξεων. Κατόπιν αυτών 
καταρτίστηκε σχέδιο δράσης για την εφαρµογή της νοµοθεσίας.  

Στη διάρκεια των ετών 2006 και 2007, η Επιτροπή προέβη σε περαιτέρω επανεξέταση της 
εφαρµογής µαζί µε όλους τους ενδιαφερόµενους, µε βάση τις εκθέσεις που υπέβαλαν τα 
κράτη µέλη για την περίοδο 2003-2005, καθώς και διάφορες πρόσθετες εξωτερικές 
αναλύσεις. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε σαφώς η ανάγκη για νοµοθετική αναθεώρηση. Η 
Επιτροπή, ως εκ τούτου, υπέβαλε τον ∆εκέµβριο του 2007 πρόταση για αναδιατύπωση της 
οδηγίας σχετικά µε τις βιοµηχανικές εκποµπές ώστε να ενοποιηθούν, να επεκταθούν και να 
διευκρινισθούν οι ισχύουσες διατάξεις, να µειωθούν τα όρια των εκποµπών και να αυξηθεί η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρµογής. Το σχέδιο δράσης για την εφαρµογή 
προσαρµόσθηκε επίσης ώστε να προβλέπει µεγαλύτερη εναρµόνιση της συγκέντρωσης 
δεδοµένων, αξιολόγηση και απλούστερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το σχέδιο δράσης 
αποτελεί πλέον ένα πλαίσιο για την εξασφάλιση της πλήρους εφαρµογής των ισχυουσών 
διατάξεων µέχρι το 2012, οπότε αναµένεται να συγκεντρωθεί η προσοχή στην εφαρµογή της 
νέας νοµοθεσίας που θα προταθεί.  

3.6. ∆ιαχείριση της νοµοθεσίας από οµάδες εµπειρογνωµόνων  

Για την εξασφάλιση της έγκαιρης και ορθής εφαρµογής της νοµοθεσίας λαµβάνονται 
προληπτικά µέτρα, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη να κινηθούν διαδικασίες παράβασης. Η 
καθηµερινή διαχείριση του κεκτηµένου µέσω 250 περίπου επιτροπών και 1000 οµάδων 
εµπειρογνωµόνων, σε συνδυασµό µε τη θέση σε εφαρµογή και τις εργασίες τεχνικής 
προσαρµογής, βοηθά τη διατήρηση της ισχύος και της πρακτικής λειτουργικότητας του 
νοµοθετικού κεκτηµένου, διευκολύνοντας την αντιµετώπιση προβληµάτων που διαφορετικά 
θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο διαδικασιών παράβασης, και την εξεύρεση 
λύσεων στις εν λόγω κινηθείσες διαδικασίες.  

3.7. Επίλυση των προβληµάτων προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και 
της κοινωνίας των πολιτών  

Πολλά ζητήµατα ερµηνείας και πρακτικής εφαρµογής της νοµοθεσίας µπορούν να επιλυθούν 
γρήγορα και αποτελεσµατικά, παράγοντας αποτελέσµατα σε όλη την Ένωση, χάρη στις 
εργασίες των εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής και των κρατών µελών στις επιτροπές και τις 
οµάδες εµπειρογνωµόνων. Ορισµένα "ελαφρά" οριζόντια µέσα, όπως το SOLVIT και το EU 
Pilot, είναι επίσης κατάλληλα για την εξεύρεση ταχείας και άµεσης λύσης στα περισσότερα 
συγκεκριµένα προβλήµατα, που αντιµετωπίζουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία 
των πολιτών µε το κοινοτικό δίκαιο, όπως εφαρµόζεται έναντι αυτών.  

Αποτελεσµατικά εργαλεία εφαρµογής σε ορισµένους τοµείς του κεκτηµένου έχουν αποδειχθεί 
και άλλα ειδικά µέσα που υπάρχουν, όπως η εκκαθάριση λογαριασµών στη γεωργία, χάρη 
στην οποία η καταβολή της οικονοµικής βοήθειας γίνεται αφού επιβεβαιωθεί η τήρηση των 
κανόνων. Υπάρχουν επίσης µηχανισµοί που εφαρµόζονται σε επιµέρους τοµείς της 
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κοινοτικής νοµοθεσίας και επιτρέπουν στους εµπορικούς φορείς να προσφεύγουν έναντι των 
εθνικών αρχών. Σ’ αυτούς περιλαµβάνονται οι διατάξεις για την άσκηση προσφυγής από τους 
τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς έναντι αποφάσεων των εθνικών ρυθµιστικών αρχών στον 
τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Υπάρχουν επίσης οι διατάξεις σχετικά µε τα µέσα 
προσφυγής σε διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, των οποίων η θέσπιση 
δικαιολογείται εν µέρει από τον συνεχώς µεγάλο όγκο καταγγελιών που λαµβάνει η Επιτροπή 
και τις επακόλουθες διαδικασίες παράβασης για µη τήρηση των κοινοτικών κανόνων σε 
συγκεκριµένες διαδικασίες διαγωνισµών. Τα εν λόγω µέσα εξασφαλίζουν στις 
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις πιο άµεση και έγκαιρη προστασία από τις διαδικασίες 
παράβασης που κινεί η Επιτροπή και οι οποίες από την ίδια τη φύση τους δεν εστιάζουν σ’ 
αυτά καθαυτά τα συµφέροντα των µερών της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Ορισµένες πράξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας περιλαµβάνουν επίσης εγγυήσεις για 
διαδικαστικές προσφυγές µεταξύ πολιτών και εµπορικών φορέων. Για παράδειγµα, λόγω της 
ανάπτυξης και της διαφοροποίησης των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του 
αυξανόµενου αριθµού των παρεχόντων τις υπηρεσίες αυτές, καθιερώθηκε βάσει της οδηγίας 
για την καθολική υπηρεσία ένας µηχανισµός για τη διευθέτηση των διαφορών µεταξύ 
καταναλωτών και παρεχόντων υπηρεσίες που αποτελεί πιο ευέλικτη, λιγότερο δαπανηρή και 
λιγότερο επαχθή λύση από την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ένα ακόµη παράδειγµα αποτελεί η 
ενίσχυση των διαδικασιών άσκησης αξιώσεων σε περίπτωση καθυστέρησης αναχώρησης ή 
ακύρωσης πτήσεων στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών. Η κοινοτική νοµοθεσία για το 
περιβάλλον επίσης προβλέπει µηχανισµούς ελέγχου σε περίπτωση άρνησης παροχής των 
ζητούµενων πληροφοριών σχετικά µε το περιβάλλον ή δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε την 
εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις αποφάσεις χορήγησης αδειών για την 
ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης.  

Η αποτελεσµατικότητα αυτών των συστηµάτων παρακολουθείται και υποβάλλονται τακτικές 
εκθέσεις, ενώ τώρα εκπονείται η πρώτη έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε η πρωτοβουλία EU 
Pilot. 

3.8. Ο ρόλος της διαδικασίας παράβασης 

Η Επιτροπή µπορεί να κινήσει διαδικασία παράβασης µε βάση διαφόρων ειδών αξιώσεις. 
Μεγάλο µέρος των διαδικασιών αυτών αφορά καθυστερήσεις στην κοινοποίηση των εθνικών 
µέτρων ενσωµάτωσης των οδηγιών. Οι διαδικασίες γενικά δεν διαρκούν περισσότερο από 
λίγους µήνες, αλλά µπορεί να οδηγήσουν σε δεσµευτική δικαστική απόφαση και εφαρµογή 
οικονοµικών κυρώσεων, εφόσον εξακολουθεί να καθυστερεί η ενσωµάτωση. Μέχρι στιγµής 
ο µεγαλύτερος αριθµός υποθέσεων περατώνεται προτού εκδοθεί απόφαση του ∆ικαστηρίου. 
Η διαχείριση αυτών των διαδικασιών συνεπάγεται µεγάλο όγκο εργασίας.  

Η διαδικασία παράβασης χρησιµοποιείται επίσης σε περιπτώσεις που η νοµοθεσία ή οι 
κανονιστικές ρυθµίσεις του κράτους µέλους δεν είναι σύµφωνες µε το κοινοτικό δίκαιο, 
καθώς και για κακές διοικητικές πρακτικές. Η ανίχνευση εκ µέρους της Επιτροπής 
ενδεχόµενων παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου γίνεται µε πολλούς και διάφορους τρόπους 
ανάλογα µε τις διαφορετικές λειτουργίες που ασκεί η Επιτροπή. Σ’ αυτές περιλαµβάνονται οι 
εργασίες της ίδιας της Επιτροπής για την εξέταση της καταλληλότητας των εθνικών µέτρων 
ενσωµάτωσης των οδηγιών, οι εργασίες επιτροπών και οµάδων εµπειρογνωµόνων για την 
ενσωµάτωση και εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου, οι επιστολές και οι καταγγελίες εκ 
µέρους των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς οι εργασίες 
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που διεξάγονται από κοινού µε τα κράτη µέλη για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά µε την 
εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου.  

Κατά την εξέταση των δυνητικών παραβάσεων που περιέρχονται σε γνώση της, η Επιτροπή 
οφείλει να ενεργεί µε συνεκτικότητα και αποτελεσµατικότητα και να εξασφαλίζει τη δίκαιη 
µεταχείριση των κρατών µελών. Πρέπει να εκτιµά κατά πόσον είναι περισσότερο σκόπιµο να 
λάβει ειδικά µέτρα για τις συγκεκριµένες περιπτώσεις των παραβάσεων αυτών ή να κινήσει 
παράλληλες ή οµαδικές διαδικασίες που καλύπτουν ταυτόχρονα διάφορες πραγµατικές και 
νοµικές βάσεις, πράγµα που µπορεί να ενισχύσει τη θέση της. Πρέπει να εκτιµά ποια είναι η 
καταλληλότερη µορφή ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί κάθε φορά, λαµβάνοντας 
υπόψη τον όγκο και την ποικιλία των προβληµάτων που ανακύπτουν, πράγµα που επηρεάζει 
την επιλογή του χρόνου κατά τον οποίο κινείται η διαδικασία παράβασης.  

Από την πείρα που υπάρχει προκύπτει ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο σκόπιµο και δίκαιο 
να αναζητείται λύση σε προβλήµατα που ανακύπτουν επανειληµµένα ή σε µεγάλη έκταση, 
ακολουθώντας µια πιο συστηµατική προσέγγιση. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2008 
για την εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας8 
παρουσιάζονται παραδείγµατα συστηµατικών παραβάσεων µε τις οποίες έχει ασχοληθεί ή 
ασχολείται η Επιτροπή στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Σ’ αυτές 
περιλαµβάνονται παραβάσεις των προτύπων που διέπουν τα ύδατα κολύµβησης και το 
πόσιµο νερό και η µη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυµάτων, η ανοχή παράνοµων 
δραστηριοτήτων σε ό,τι αφορά τα απόβλητα και, σε ό,τι αφορά την προστασία της φύσης, η 
µη τήρηση των σχετικών µε τη θήρα κανόνων ή των όρων παρέκκλισης. 

Προβλήµατα που ανακύπτουν επανειληµµένα ή σε µεγάλη έκταση µπορεί επίσης να 
αποτελούν ένδειξη έλλειψης σαφήνειας της νοµοθεσίας, οπότε µπορεί επίσης να είναι 
σκοπιµότερη η νοµοθετική τροποποίηση µάλλον παρά η λήψη µέτρων καταστολής. Η 
νοµοθετική τροποποίηση µπορεί να έχει επιπλέον το πλεονέκτηµα ότι επιτυγχάνει νοµοθετική 
εξέλιξη. Ακόµη και όταν η ερµηνεία της νοµοθεσίας από το ∆ικαστήριο σε µια συγκεκριµένη 
υπόθεση µπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες και για άλλα κράτη µέλη, η επακόλουθη κίνηση 
διαδικασιών παράβασης εκ µέρους της Επιτροπής σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη 
µπορεί να αποτελέσει µια πιο παρατεταµένη και περίπλοκη νοµική διαδικασία, που καταλήγει 
σε πιο ανοµοιογενή και λιγότερο διαφανή αποτελέσµατα από την έκδοση τροποποιητικής 
νοµοθεσίας, η οποία µπορεί να ενέχει κάποιες πρόσθετες εγγυήσεις όσον αφορά τη σαφήνεια 
και την ευχέρεια πρόσβασης.  

Επίσης, ενώ µέσω των διαδικασιών παράβασης συνήθως επιτυγχάνεται άµεση και 
αποτελεσµατική εκτέλεση των διατάξεων της συνθήκης, η συντονισµένη δράση της 
Επιτροπής και των κρατών µελών µπορεί επίσης να αποτελέσει έναν αποτελεσµατικό, 
συνεκτικό και βασιζόµενο στη συνεργασία τρόπο για την αντιµετώπιση των πολλαπλών 
προβληµάτων που ανακύπτουν. Για παράδειγµα, λόγω της ανοµοιογένειας που χαρακτηρίζει 
την οικονοµία των υπηρεσιών και της ποικιλίας των ζητηµάτων που ανακύπτουν σε συχνά 
πολύ διαφορετικά πλαίσια µπορεί είναι ακατάλληλη µια εναρµονισµένη προσέγγιση, ενώ η 
άµεση εκτέλεση των κανόνων της συνθήκης απαιτεί προσέγγιση κατά περίπτωση. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο ο κοινοτικός νοµοθέτης εξέδωσε το 2006 την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, ώστε να κωδικοποιήσει και να εξειδικεύσει τα κριτήρια που διατυπώνονται στη 

                                                 
8 COM(2008) 773 τελικό.  
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συνθήκη ΕΚ όσον αφορά το δικαίωµα εγκατάστασης και παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών 
καθώς και για την καθιέρωση µιας εκτεταµένης επανεξέτασης των συστηµάτων που 
εφαρµόζουν τα κράτη µέλη για την αδειοδότηση και των νοµικών προϋποθέσεων πρόσβασης 
στις υπηρεσίες και άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών. Ανάλογες ήταν οι εκτιµήσεις στις 
οποίες βασίστηκε η έκδοση το 2008 µιας δέσµης νοµοθετικών µέτρων που αφορούν τα 
προϊόντα, και ιδίως του κανονισµού σχετικά µε τις διαδικαστικές πτυχές της εφαρµογής της 
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Παράλληλα 
µε τα µέτρα αυτά, οπωσδήποτε, δεν αποκλείεται να συνεχίζεται η άµεση εκτέλεση των 
διατάξεων της συνθήκης µέσω διαδικασιών παράβασης.  

Οι διαδικασίες παράβασης δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να κινούνται αυτόµατα, 
δεδοµένου ότι δεν µπορούν πάντοτε να διεκπεραιώνονται µέσα σε αυστηρό χρονοδιάγραµµα 
που εξαρτάται αποκλειστικά από το πλαίσιο κάθε συγκεκριµένου φακέλου. Θα πρέπει 
µάλλον να κινούνται συνεκτιµώντας γενικότερα ζητήµατα, όπως: δυνατότητα προσφυγής σε 
ταχύτερους και αποτελεσµατικότερους τρόπους επίλυσης των προβληµάτων· συνολική 
ασφάλεια δικαίου στον συγκεκριµένο τοµέα· παράλληλα προβλήµατα που ανακύπτουν σε 
άλλα κράτη µέλη και θέτουν ζήτηµα διαδικαστικών εγγυήσεων και δίκαιης δίκης· και ανάγκη 
αποτελεσµατικότερων µέσων για την επίτευξη των συνολικών στόχων του κοινοτικού 
δικαίου.  

3.9. Απλούστευση της νοµοθεσίας µε στόχο τη βελτίωσή της 

Το πρόγραµµα της Επιτροπής για "βελτίωση – απλούστευση της νοµοθεσίας" έχει επίσης 
οδηγήσει σε νοµοθετικές τροποποιήσεις µε στόχο τον περιορισµό του κόστους για τους 
παραγωγούς, τη βελτίωση της διαφάνειας και της πρόσβασης στην αγορά και τη διασαφήνιση 
της νοµοθεσίας. Για παράδειγµα, στον τοµέα των δοµικών κατασκευών, ο στόχος για 
βελτίωση της νοµοθεσίας οδήγησε στην έναρξη εκτεταµένης διαβούλευσης για την εφαρµογή 
της οδηγίας που εκδόθηκε στα τέλη του 1980. Αυτό µε τη σειρά του οδήγησε σε εκτεταµένη 
µεταρρύθµιση µε σκοπό την καλύτερη κατανόηση των διατάξεων και την ευκολότερη 
πρόσβαση σ’ αυτές, τον περιορισµό του κόστους συµµόρφωσης και τη βελτίωση της 
σαφήνειας και αποτελεσµατικότητας, ιδίως για τους µικρούς κατασκευαστές. Η 
µεταρρύθµιση εστιάσθηκε στην ανάγκη παροχής πληροφοριών για την απόδοση των 
προϊόντων, στη διευκρίνιση των εγγυήσεων που απορρέουν από τη σήµανση CE, στην 
ανάπτυξη αυστηρότερων κριτηρίων για τους ανεξάρτητους φορείς που ελέγχουν την απόδοση 
και στην καθιέρωση µεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις δοκιµές των 
προϊόντων.  

Παρόλο που το πρόγραµµα για βελτίωση της νοµοθεσίας µπορεί να οδηγήσει σε διασαφήνιση 
και απλούστευση της νοµοθεσίας, µπορεί επίσης να περιορίσει τη θέσπιση νοµοθετικών 
µέτρων, λόγω της διενέργειας σηµαντικών διαβουλεύσεων και ερευνών στους παράγοντες 
της αγοράς προτού υποστηριχθεί η ανάγκη ανάληψης νοµοθετικής πρωτοβουλίας, όπως 
περιγράφηκε ήδη σε σχέση µε τη θέσπιση κοινοτικής νοµοθεσίας για την καθυστέρηση των 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές. 

3.10. Ο ρόλος της νοµοθεσίας στην εξασφάλιση διαφάνειας και πρόσβασης στο δίκαιο  

Η θέσπιση ενός κοινού και συνεκτικού συνόλου νοµοθετικών διατάξεων σε επίπεδο ΕΕ και 
κρατών µελών συµβάλλει στη διαφάνεια, την κατανόηση και την εκτελεστότητα της 
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νοµοθεσίας. Ακόµη και στις περιπτώσεις που τόσο η νοµοθεσία όσο και η νοµολογία είναι 
σαφείς, µπορεί να δικαιολογείται η προσφυγή σε νοµοθετικές τροποποιήσεις για τη βελτίωση 
της διαφάνειας και της πρόσβασης στη νοµοθεσία, όπως για παράδειγµα όταν µια σειρά 
διαδοχικών νοµοθετικών τροποποιήσεων απαιτεί κωδικοποίηση. Αυτό εξηγεί την 
διαδραστική σχέση µεταξύ νοµολογίας του ∆ικαστηρίου και εξέλιξης της κοινοτικής 
νοµοθεσίας, των οποίων συχνά απαιτείται ο συνδυασµός για την επίτευξη του επιθυµητού 
αποτελέσµατος.  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με την παρούσα έκθεση η Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση ορισµένων πτυχών της 
τρέχουσας κατάστασης στην εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου και:  

• προτείνει ένα διάλογο µεταξύ των οργάνων σχετικά µε τις αιτίες και τους τρόπους 
περιορισµού της καθυστερηµένης ενσωµάτωσης·  

• τονίζει τη σηµασία που πρέπει να αποδίδεται στον σχεδιασµό της εφαρµογής και 
τους µηχανισµούς εκτέλεσης κατά την εκπόνηση νέας νοµοθεσίας·  

• εφιστά την προσοχή στην ποικιλία των µέσων διαχείρισης και εκτέλεσης που 
υπάρχουν για την εξασφάλιση ορθής εφαρµογής της νοµοθεσίας και δεσµεύεται 
να ασκεί διαφανή πολιτική στη χρήση αυτών των µέσων για να επιτύχει την 
καλύτερη δυνατή κατανόηση, σαφήνεια και αποτελεσµατικότητα της νοµοθεσίας·  

• επιβεβαιώνει τις προτεραιότητες που θα ακολουθούν οι εργασίες της Επιτροπής, 
όπως περιγράφονται στο συνοδευτικό έγγραφο της παρούσας έκθεσης σχετικά µε 
την «Situation in the different sectors»9, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των 
διαδικασιών παράβασης κατά τρόπο ώστε να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

                                                 
9 SEC(2009)1684. 


