
AD\903642EL.doc PE486.197v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

2012/2044(INI)

1.6.2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με τους 20 βασικούς προβληματισμούς των πολιτών και των 
επιχειρήσεων της Ευρώπης για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
(2012/2044(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Evelyn Regner



PE486.197v02-00 2/5 AD\903642EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\903642EL.doc 3/5 PE486.197v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι η επιτυχία του δικαίου της ΕΕ εξαρτάται πάντα από την εφαρμογή και τη 
μεταφορά του σε εύλογο χρονικό διάστημα στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών· 
θεωρεί σημαντικό τον τακτικό, επιμελή και αποτελεσματικό έλεγχο στον συγκεκριμένο 
τομέα και καλεί την Επιτροπή να παρέμβει σε περίπτωση αδυναμιών κατά την εφαρμογή, 
καθώς και να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το Κοινοβούλιο για το εν λόγω θέμα·

2. επικροτεί τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Επιτροπή όσον αφορά την αντιμετώπιση 
διαφόρων προβλημάτων που έχουν εντοπίσει οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο 
της ενιαίας αγοράς· εκφράζει, ωστόσο, την απογοήτευσή του για τον βαθμό εμβάθυνσης 
του εγγράφου εργασίας·

3. τονίζει την ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις· σημειώνει ότι, παρά τα ελάχιστα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 
έγγραφο εργασίας, για πολλούς από τους εντοπισθέντες προβληματικούς τομείς έχουν 
διεξαχθεί προσφάτως αξιολογήσεις επιπτώσεων και η Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις· 
υποστηρίζει εμφατικά ότι, όπου προτείνεται η λήψη μέτρων, η Επιτροπή πρέπει να 
παράσχει αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία υπέρ της πολιτικής που επιλέχθηκε στη 
νομοθετική πρόταση· καλεί το Κοινοβούλιο, κατά την εξέταση των σχεδίων προτάσεων, 
να λάβει πλήρως υπόψη την ακρίβεια και την πειστικότητα των αξιολογήσεων των
επιπτώσεων που έχει διεξαγάγει η Επιτροπή έτσι ώστε η νομοθεσία που θα θεσπιστεί να 
ανταποκρίνεται εξίσου στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων·

4. θεωρεί σημαντική την ευρεία, αντικειμενική και επαρκή ενημέρωση των πολιτών, 
καταναλωτών και επιχειρήσεων σχετικά με τα δικαιώματά τους στην εσωτερική αγορά· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δίνουν προτεραιότητα στο θέμα αυτό, να 
αναπτύξουν χρήσιμα συστήματα πληροφοριών και στρατηγικές επικοινωνίας, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, και, κυρίως, να παρέχουν επαρκή
χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης και να τη χρησιμοποιούν με 
οικονομικό τρόπο·

5. θεωρεί σημαντική την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών συστημάτων και την 
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη διασύνδεση 
των μητρώων επιχειρήσεων που επιτεύχθηκε πρόσφατα1· εξακολουθεί να επιμένει για τη 
διασυνοριακή διοικητική συνεργασία και τη βελτιωμένη διασύνδεση των κομβικών 
πλατφορμών· επικροτεί ανάλογες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως αυτές για την 
ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής κοινοποίησης των δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης
μεταξύ των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

6. τονίζει ότι η διασυνοριακή εκτέλεση και αναγνώριση των αποφάσεων, καθώς και των 

                                               
1 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης  Φεβρουαρίου 2012 (2011/0038(COD)), 

P7_TA(2012)0033.
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έννομων αποτελεσμάτων των δημοσίων εγγράφων είναι καίρια για την κινητικότητα 
εντός της εσωτερικής αγοράς· ευελπιστεί στην όσο το δυνατόν συντομότερη εφαρμογή 
του κανονισμού περί των δικαιωμάτων κληρονομικής διαδοχής σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ· ζητεί – ως συνέχεια της Πράσινης Βίβλου του 20101 και των διαβουλεύσεων του 
2011 – τη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής που αφορούν την αναγνώριση των 
έννομων αποτελεσμάτων των πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης και προσβλέπει 
στις νομοθετικές προτάσεις που προβλέπονται για το 2013·

7. στηρίζει τη δέσμευση που έχει αναληφθεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος του 
ρυθμιστικού φόρτου· προς αυτήν την κατεύθυνση, υπενθυμίζει την προγενέστερη 
δέσμευση του Κοινοβουλίου να ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίζει τα αντίστοιχα 
αντισταθμιστικά μέσα όταν προτείνει τη θέσπιση νέας νομοθεσίας· υπενθυμίζει, επιπλέον, 
το αίτημα του Κοινοβουλίου σχετικά με την επέκταση του προγράμματος για τη μείωση 
του διοικητικού φόρτου και, συνεπώς, αναμένει προτάσεις για τη μείωση του διοικητικού 
φόρτου και των ρυθμιστικών εμποδίων οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη πολλούς από τους 
προβληματισμούς των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με την ενιαία αγορά·

8. θεωρεί ότι με την πιστή τήρηση της αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στη 
μελλοντική νομοθεσία θα αποτραπούν περαιτέρω δυσκολίες και φόρτος για τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά·

9. υπογραμμίζει ότι, παρά την απλούστευση της νομοθεσίας και τη μείωση του διοικητικού 
φόρτου όσον αφορά τη χρήση των ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς από τις 
επιχειρήσεις, πρέπει γενικά να διασφαλίζονται οι κανονισμοί ασφάλειας και υγείας, οι 
οποίοι προστατεύουν καταναλωτές και εργαζομένους·

10. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την αποτελεσματική επιβολή του δικαίου όσον αφορά τις 
αγορές στο διαδίκτυο, και χαιρετίζει την πρόταση για ηλεκτρονική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών· θεωρεί απαραίτητη την καλύτερη ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τα υφιστάμενα δικαιώματά τους· εξετάζει με προσοχή την 
πρόταση για θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων και τονίζει ότι το εν 
λόγω δίκαιο πρέπει να διασφαλίζει ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών· ζητεί την πρόσθετη θέσπιση «ευρωπαϊκών πρότυπων υποδειγμάτων 
σύμβασης»· θεωρεί σημαντική τη θέσπιση κατάλληλων ρυθμίσεων όσον αφορά το 
ψηφιακό περιεχόμενο·

11. στον τομέα της αποτελεσματικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, προτρέπει 
στην καταπολέμηση της παραποίησης και πειρατείας σημάτων και προϊόντων, και 
σημειώνει ότι πρέπει να εξευρεθεί τρόπος ώστε να εξισορροπούνται πάντα τα 
συμφέροντα των κατόχων δικαιωμάτων και όλων των άλλων εμπλεκόμενων μερών και η 
προστασία των ιδιωτικών δεδομένων των ευρωπαίων πολιτών.

                                               
1 COM(2010)0747.
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