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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες για την απλούστευση του ρυθμιστικού 
περιβάλλοντος (απλούστευση) βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη των θεσμικών οργάνων 
εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια, με αρκετά διαφορετικές μορφές και κατευθύνσεις,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 25ης Οκτωβρίου 2005 
"Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβόνας: Στρατηγική για την 
απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος" (COM(2005)0535), παρουσιάζει την 
απλούστευση, δικαιολογημένα, όχι ως μια νομοθετική τεχνική διαφορετική από την 
κωδικοποίηση, την αναδιατύπωση ή την απλή κατάργηση, αλλά ως μια σφαιρική ενέργεια 
που περιλαμβάνει αυτά τα εργαλεία και αποσκοπεί να καταστήσει του κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες ευκολότερους στην εφαρμογή τους και επομένως λιγότερο δαπανηρούς,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια αυτή είναι για την Επιτροπή ένα εργαλείο στην 
υπηρεσία της στρατηγικής της Λισσαβόνας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια παρόμοια ενέργεια προϋποθέτει μια εταιρική σχέση στον 
τομέα αυτό μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων κατ' αρχάς και μεταξύ των 
οργάνων αυτών και των εθνικών αρχών εν συνεχεία,

Ε.. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπειρίες της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου στον τομέα της αναδιατύπωσης νομοθετικών κειμένων αξιολογήθηκαν 
πρόσφατα σε έκθεση των νομικών υπηρεσιών των τριών θεσμικών οργάνων, όπου 
επισημαίνονται ορισμένες "παιδικές ασθένειες", αλλά και διδάγματα χρήσιμα για το 
μέλλον1,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες απλούστευσης που αναλήφθηκαν μετά την 
εγκαινίαση του δευτέρου προγράμματος απλούστευσης, το Φεβρουάριο του 2003 
(COM(2003)0071), είχαν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα και εμβέλεια, δηλαδή από την 
περιπτωσιακή αναθεώρηση οδηγιών έως την κανονιστική αναμόρφωση ολόκληρων 
τομέων, πράγμα που καθιστά δύσκολη την ενοποίηση της διαδικασίας προσέγγισης,

1. τονίζει ότι η ύπαρξη περίσσειας ρυθμίσεων σε ορισμένους τομείς είναι γεγονός που 
οφείλεται κατά μέγα μέρος στη νομοθετική δραστηριότητα των κρατών μελών και, 
επομένως, εφόσον γίνει κατάργηση κοινοτικών κανόνων, αυτή θα πρέπει να ακολουθηθεί 
από κατάργηση των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων·

2. εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι η αναθεώρηση του σημερινού συστήματος 
ανάθεσης της κανονιστικής λειτουργίας (το σύστημα της "επιτροπολογίας") δεν θίγεται, 
στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής, παρά με συντομία και 
παρεμπιπτόντως2 ενώ μια παρόμοια αναθεώρηση θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά 

  
1 Έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής της διοργανικής συμφωνίας για μια συστηματικότερη χρήση της τεχνικής 
της αναδιατύπωσης νομικών πράξεων, της 21ης Σεπτεμβρίου 2005.
2 Στο σημείο 3. δ., στο τέλος.
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στην απλούστευση του παράγωγου κοινοτικού δικαίου, δίνοντας τη δυνατότητα στην 
Επιτροπή να εγκρίνει, με ταχύτερες διαδικασίες, διατάξεις εφαρμογής·

3. διαπιστώνει ότι "το ποσοστό επιτυχίας" των πρωτοβουλιών απλούστευσης που 
αναλήφθηκαν μετά το 2003 δεν είναι απογοητευτικό και ότι η μέση διάρκεια των 
διαδικασιών δεν είναι υπερβολική εάν ληφθεί υπόψη η περιπλοκότητα του υλικού1·

4. παρατηρεί ωστόσο ότι ο αριθμός των πρωτοβουλιών απλούστευσης που εγκαινιάστηκαν 
μετά την ημερομηνία αυτή ήταν πολύ περιορισμένος και ότι οι στόχοι μείωσης του όγκου 
του κοινοτικού κεκτημένου που είχαν αρχικά καθορισθεί κάθε άλλο παρά έχουν 
επιτευχθεί·

5. σημειώνει επίσης ότι οι διαδικασίες που διέπουν ορισμένα από τα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής για την απλούστευση, και ειδικότερα η 
διαδικασία αναδιατύπωσης, θα μπορούσαν να διασαφηνιστούν από την άποψη των 
αρμοδιοτήτων κάθε θεσμικού οργάνου, προκειμένου να αποφευχθούν οι διαδικαστικές 
έριδες και οι καθυστερήσεις που ενδέχεται να προκύπτουν από αυτές·

6. δηλώνει έτοιμο να συμβάλει με ενισχυμένο τρόπο στις προσπάθειες που πρέπει να 
καταβληθούν από κοινού από τα τρία θεσμικά όργανα προκειμένου να τεθεί εκ νέου σε 
κίνηση η διαδικασία για την απλούστευση·

7. αναλαμβάνει από την πλευρά του τη δέσμευση να μελετήσει το θέμα της βελτίωσης των 
διαδικασιών του και των εσωτερικών νομοθετικών τεχνικών του, ώστε να επισπευτούν οι 
φάκελοι "απλούστευση", με ταυτόχρονη τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από 
το πρωτογενές δίκαιο, και συγκεκριμένα την ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας·

8. έχει την άποψη ότι αφετηρία μιας παρόμοιας ενέργειας θα πρέπει να αποτελέσει η 
ανάλυση των πρωτοβουλιών για την απλούστευση που δοκιμάστηκαν από το 2003 και 
μετά, μια ανάλυση από την οποία ενδέχεται να προκύψουν εν συνεχεία δυνατότητες 
βελτίωσης των τεχνικών και των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του 
Κοινοβουλίου·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να παραπέμψει στην αρμόδια επιτροπή, για εξέταση, το 
ζήτημα των ενδεχόμενων τροποποιήσεων που θα πρέπει να γίνουν στον Κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  
1 Η Επιτροπή επισημαίνει, στην προαναφερθείσα ανακοίνωσή της, σε υποσελίδια σημείωση της σελίδας 26, ότι 
15 νομοθετικές προτάσεις που κατατέθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα απλούστευσης που εγκαινιάστηκε το 
2003 εξακολουθούν να εκκρεμούν ενώπιον του νομοθέτη. Η καταγραφή των τελευταίων στοιχείων από τις 
υπηρεσίες, που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή, θα δείξει ότι περισσότερες από τις μισές έχουν ήδη εγκριθεί ή 
βρίσκονται στο δρόμο της έγκρισης.


