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Σχέδιο έκθεσης (PE 388.366v02-00)
Giuseppe Gargani
Πρώτη έκθεση προόδου όσον αφορά τη στρατηγική για την απλούστευση του ρυθμιστικού 
περιβάλλοντος
(2007/2096 (ΙΝΙ))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Giuseppe Gargani

Τροπολογία 1
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. ζητεί να συναφθεί διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μια 
ταχύτερη μέθοδο εργασίας για όλα τα μέτρα απλούστευσης όπως και για τα μέτρα 
κωδικοποίησης του κοινοτικού κεκτημένου1·

Or. de

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 2
Παράγραφος 6

6. καλεί εξάλλου την Επιτροπή να λάβει υπόψη ότι, στις περιπτώσεις όπου η 
αναδιατύπωση δεν είναι δυνατή, η κωδικοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου 

  
1 Διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη 
κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων, ΕΕ C 102/2 της 4.4.1996.
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θα μπορούσε να αποτελεί την τρέχουσα νομοθετική τεχνική εντός προθεσμίας έξι 
μηνών· θεωρεί ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διοργανική συμφωνία, θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν ειδικές δομές ad hoc μαζί με το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, προβλεπομένης της επαρκούς συμμετοχής των ενδιαφερομένων, ακριβώς 
για να προωθηθεί η απλούστευση·

Or. it

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 3
Παράγραφος 8

8. αποτρέπει την Επιτροπή από του να συμπεριλάβει στις νομοθετικές προτάσεις μια 
περίληψη των ιδίων αυτών προτάσεων, με την επιφύλαξη των αιτιολογικών σκέψεων 
και των εισαγωγικών εκθέσεων· θεωρεί σχετικά ότι η πρωτοβουλία μπορεί να 
αποδειχθεί αντιπαραγωγική και αντί να καταστήσει σαφέστερη την πρόταση, να την 
περιπλέξει με ένα κείμενο που θα μπορούσε να έχει αντικτύπους σε επίπεδο ερμηνείας 
του καθαρά κανονιστικού τμήματος· 

Or. it

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 4
Παράγραφος 11

11. επαναλαμβάνει ότι τα παραδοσιακά νομοθετικά μέσα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
χρησιμοποιούνται κανονικά προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η 
Συνθήκη· θεωρεί ότι η από κοινού ρύθμιση και η αυτορρύθμιση μπορούν με χρήσιμο 
τρόπο να ενσωματώσουν ή να αντικαταστήσουν τα νομοθετικά μέτρα, στο βαθμό 
που οι μέθοδοι αυτές παρέχουν ισοδύναμες ή και ανώτερες βελτιώσεις σε σχέση με 
εκείνα των οποίων η νομοθεσία προβλέπει την υλοποίηση· υπογραμμίζει ότι 
οποιαδήποτε χρησιμοποίηση τρόπων εναλλακτικής ρύθμισης πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία "βελτίωση της νομοθεσίας"· 
υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να προσδιορίσει τους όρους και τα 
όρια που τα μέρη πρέπει να τηρούν κατά την άσκηση των πρακτικών αυτών και ότι εν 
πάση περιπτώσει στο πλαίσιο των πρακτικών αυτών είναι δυνατή η προσφυγή υπό τον 
έλεγχο της Επιτροπής και υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να αντιταχθεί στη χρήση τους·

Or. it
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Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 5
Παράγραφος 12

12. καλεί την Επιτροπή να δεσμευθεί με κάθε δυνατό τρόπο προκειμένου η διαδικασία 
της απλούστευσης, και γενικά της ποιοτικής βελτίωσης της ρύθμισης, που 
προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μην θίγεται σε εθνικό επίπεδο από εσωτερικούς 
κανόνες ή από εμπόδια τεχνικού χαρακτήρα· ζητεί από την Επιτροπή να 
προσανατολίζει και να ελέγχει τη διαδικασία αυτή ακόμη και σε εθνικό επίπεδο, 
αναλαμβάνοντας π.χ. το ρόλο του κέντρου συλλογής και εξάπλωσης των καλυτέρων 
πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών, πράγμα που θα μπορεί να γίνεται και κατόπιν αιτήσεως των 
ενδιαφερομένων·

Or. it

Τροπολογία: Gary Titley

Τροπολογία 6
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. τονίζει ότι οι τακτικές και αναλυτικές εκτιμήσεις επιπτώσεων παίζουν βασικό ρόλο 
στη διαδικασία απλούστευσης και ότι τέτοιες εκτιμήσεις πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, όταν υποβάλλονται τροπολογίες σε 
πρόταση κατά της νομοθετική διαδικασία· 

Or. en


