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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης συμφωνεί πλήρως με την προσέγγιση του εισηγητή της αρμόδιας 
επιτροπής. Μία από τις κύριες υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η βελτίωση 
των διαδικασιών του και των εσωτερικών νομοθετικών τεχνικών του, ώστε να επισπευσθεί η 
επεξεργασία των φακέλων της απλοποίησης.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να αφίσταται των διαδικασιών που θεσπίζει το 
πρωτογενές δίκαιο και ιδίως η διαδικασία της συναπόφασης όπου το Κοινοβούλιο 
διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο λόγω της δημοκρατικής συνεισφοράς του στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Με λίγα λόγια αυτό σημαίνει ότι κάθε τροπολογία στις 
εσωτερικές διαδικασίες του Κοινοβουλίου πρέπει να είναι συμβατή με τις σχετικές διατάξεις 
των Συνθηκών.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει συνεπώς ορισμένες τροποποιήσεις στον Κανονισμό οι 
οποίες πρέπει να εξετασθούν με στόχο να διασφαλισθεί ότι οι στόχοι της απλοποίησης είναι 
επαρκώς αξιόπιστοι και εύκολα υλοποιήσιμοι.

Η αναδιατύπωση του άρθρου 80 φαίνεται απαραίτητη προκειμένου να προσαρμοσθεί ο 
μηχανισμός έγκρισης των κωδικοποιήσεων υπό το φως το δεσμεύσεων τις οποίες ανέλαβαν 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της διαδικασίας απλοποίησης. Το τροποποιημένο άρθρο 
80 θα δώσει στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων τη δυνατότητα να εξετάζει την εμβέλεια μιας 
πρότασης κωδικοποίησης και να τη διαβιβάζει άμεσα στην ολομέλεια εάν δεν περιέχει 
αλλαγές επί της ουσίας. Εάν περιέχει αλλαγές επί της ουσίας, η επιτροπή θα ενημερώνει τον 
Πρόεδρο ο οποίος θα παραπέμπει την υπό εξέταση πρόταση στην αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή.

Στη συνέχεια πρέπει να θεσπισθεί ένα νέο άρθρο 80α προκειμένου να εφαρμόζεται μια ειδική 
διαδικασία για την αναδιατύπωση των νομοθετικών κειμένων. Όπως αναφέρεται ήδη στο 
ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με μία στρατηγική για την απλοποίηση του κανονιστικού 
περιβάλλοντος, η αναδιατύπωση, μαζί με την κωδικοποίηση αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα 
απλοποίησης του κοινοτικού κεκτημένου, της οποίας πρέπει να γίνει η ευρύτερη δυνατή 
χρήση.

Το νέο άρθρο 80α θα παράσχει συνεπώς στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων την εξουσία να 
εξετάζει κάθε πρόταση αναδιατύπωσης. Κάθε πρόταση θα παραπέμπεται στην αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή η οποία θα διαθέτει διάφορες αρμοδιότητες τροποποίησης, ανάλογα με 
το αποτέλεσμα της εξέτασης που θα διενεργεί η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 80, παράγραφος 1

1. Όταν υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
πρόταση της Επιτροπής για επίσημη 
κωδικοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, 
διαβιβάζεται στην αρμόδια για νομικά 
θέματα επιτροπή. Εφόσον διαπιστώνεται 
ότι η πρόταση δεν επιφέρει τροποποίηση 
επί της ουσίας της ισχύουσας κοινοτικής 
νομοθεσίας, ακολουθείται η διαδικασία του 
άρθρου 43.

1. Όταν υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
πρόταση της Επιτροπής για επίσημη 
κωδικοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, 
διαβιβάζεται στην αρμόδια για νομικά 
θέματα επιτροπή. Η επιτροπή αυτή εξετάζει 
την πρόταση προκειμένου να διαπιστώσει 
εάν η πρόταση αποτελεί απλή και μόνον 
κωδικοποίηση, χωρίς να επιφέρει 
τροποποιήσεις επί της ουσίας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να απλοποιήσει την επεξεργασία των προτάσεων κωδικοποίησης 
στο πλαίσιο της αρμόδιας Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, μέσω ενός σαφέστερου κειμένου και 
μιας αυστηρότερης διαδικασίας, δεδομένου ότι η διαγραφή οποιασδήποτε αναφοράς στο άρθρο 
43 θα καθιστούσε απλούστερη τη διαδικασία σε επίπεδο επιτροπής και συγχρόνως δεν θα έθιγε 
τις υφιστάμενες προνομίες της ολομέλειας. Συνεπώς, η πρώτη φάση της διαδικασίας που θα 
λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων θα καταστεί απλούστερη και πιο 
αποτελεσματική.

Τροπολογία 2
Άρθρο 80, παράγραφος 2

2. Στην εξέταση της πρότασης 
κωδικοποίησης μπορεί να συμμετέχει ο 
πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής ή ο εισηγητής που θα ορίσει 
αυτή. Ενδεχομένως, η αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή μπορεί προηγουμένως να 
εκφέρει τη γνώμη της σχετικά με την 
σκοπιμότητα της κωδικοποίησης.

2. Η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας 
επί της ουσίας επιτροπής.
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Αιτιολόγηση

Η προταθείσα αλλαγή αφορά τη δυνατότητα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων να ζητεί τη 
γνώμη της αρμόδιας επιτροπής ως στοιχείο αξιολόγησης κατά την εξέταση της πρότασης 
κωδικοποίησης. Η τροπολογία αυτή αντανακλά την πρακτική που ακολουθείται σήμερα και, σε 
κάθε περίπτωση, θα επιτρέπει στην αρμόδια επιτροπή να παρεμβαίνει γνωμοδοτώντας εφόσον 
της ζητηθεί. Συνεπώς, η πρώτη φάση της διαδικασίας που θα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων θα καταστεί απλούστερη και πιο αποτελεσματική.

Τροπολογία 3
Άρθρο 80, παράγραφος 3

3. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο 
άρθρο 43, παράγραφος 3, η απλοποιημένη 
διαδικασία χωρίς έκθεση επί της πρότασης 
επίσημης κωδικοποίησης δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί εάν αντιτεθεί η πλειοψηφία 
των μελών της αρμόδιας για νομικά 
θέματα επιτροπής ή της αρμόδιας επί της 
ουσίας επιτροπής.

3. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα 
επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 
πρόταση πράγματι δεν επιφέρει καμία επί 
της ουσίας τροποποίηση της κοινοτικής 
νομοθεσίας, την διαβιβάζει στο 
Κοινοβούλιο προς έγκριση. Εφαρμόζεται το 
άρθρο 131, παράγραφος 1, εδάφιο 2, και 
παράγραφοι 3 και 4.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συμπληρώνει την τροπολογία 1 και αποσκοπεί στην απλοποίηση ολόκληρης 
της διαδικασίας μέσω μιας αυστηρότερης ρύθμισης. Η επιλογή του άρθρου 131 αντί του άρθρου 
43 επηρεάζει μόνο την πρώτη φάση της διαδικασίας που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, η οποία θα καταστεί απλούστερη και πιο αποτελεσματική και, 
συγχρόνως, οι ισχύουσες προνομίες της ολομέλειας θα παραμείνουν αμετάβλητες.

Τροπολογία 4
Άρθρο 80, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα 
επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 
πρόταση επιφέρει επί της ουσίας 
τροποποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, 
ενημερώνει σχετικά τον πρόεδρο, ο οποίος, 
σύμφωνα με το άρθρο 40, διαβιβάζει την 
πρόταση στην αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή, προκειμένου να εξεταστεί 
σύμφωνα με την κανονική διαδικασία για 
νομοθετικές προτάσεις.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιτρέπει απλώς στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή να ξεκινήσει μια 
κανονική νομοθετική διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έχει 
εντοπίσει αλλαγές επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας στην πρόταση κωδικοποίησης.

Τροπολογία 5
Άρθρο 80α (νέο)

Άρθρο 80α
1. Όταν υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
πρόταση της Επιτροπής για επίσημη 
αναδιατύπωση της κοινοτικής νομοθεσίας, 
η πρόταση διαβιβάζεται προς εξέταση 
στην αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή.
Πρόταση για επίσημη αναδιατύπωση της 
κοινοτικής νομοθεσίας σημαίνει πρόταση 
για τη θέσπιση πράξης που περιλαμβάνει, 
σε ένα ενιαίο κείμενο, τόσο επί της ουσίας 
τροποποιήσεις μιας ή περισσοτέρων 
ισχυουσών πράξεων όσο και κωδικοποίηση 
των διατάξεων εκείνων που παραμένουν 
αμετάβλητες. Οι νέες πράξεις 
αντικαθιστούν και ακυρώνουν τις 
προηγούμενες πράξεις.
2. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα 
επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 
πρόταση πράγματι δεν επιφέρει καμία επί 
της ουσίας τροποποίηση στην κοινοτική 
νομοθεσία πέραν εκείνων που έχουν 
χαρακτηριστεί ως τέτοιες στην ίδια την 
πρόταση, ενημερώνει σχετικώς τον 
πρόεδρο, ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 
40, διαβιβάζει την πρόταση στην αρμόδια 
επί της ουσίας επιτροπή για να εξεταστεί 
σύμφωνα με την κανονική διαδικασία για 
τις νομοθετικές προτάσεις.
Στην περίπτωση αυτήν, και υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζουν τα άρθρα 150 
και 151, τροπολογίες επί της πρότασης 
γίνονται δεκτές μόνον εφόσον αφορούν τα 
τμήματά της εκείνα που περιλαμβάνουν επί 
της ουσίας τροποποιήσεις. Τροπολογίες επί 
των διατάξεων που παραμένουν 
αμετάβλητες δεν γίνονται δεκτές.
3. Ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας 
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επιτροπής μπορεί ωστόσο να κάνει δεκτές 
τις τροπολογίες αυτές, εφόσον έχουν 
υποβληθεί από μεμονωμένους βουλευτές, 
εφόσον αυτό επιβάλλουν αντικειμενικοί 
λόγοι συνοχής του κειμένου με τις αλλαγές
επί της ουσίας της πρότασης. Το ίδιο 
άρθρο εφαρμόζεται αναλόγως σε 
συνεδριάσεις ολομέλειας.
4. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα 
επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 
πρόταση επιφέρει επί της ουσίας 
τροποποιήσεις πέραν εκείνων που έχουν 
χαρακτηριστεί ως τέτοιες στην ίδια 
πρόταση, ενημερώνει σχετικά τον πρόεδρο, 
ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 40, 
διαβιβάζει την πρόταση στην αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή για να εξεταστεί 
σύμφωνα με την κανονική διαδικασία για 
τις νομοθετικές προτάσεις.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη θέσπιση ενός νέου άρθρου 80α που αφορά ρητώς την 
αναδιατύπωση της κοινοτικής νομοθεσίας. Περιλαμβάνει ένα συνεκτικό ορισμό της 
αναδιατύπωσης με βάση τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 και αποσκοπεί στη 
διαφοροποίηση των κωδικοποιημένων τμημάτων της πρότασης από τα γνήσια νέα τμήματα, στα 
οποία θα εφαρμόζεται απεριόριστη διαδικασία συναπόφασης. Η συνοχή των διαφόρων 
τμημάτων του προκύπτοντος κειμένου θα διασφαλίζεται από την τεχνική του περιορισμένου 
παραδεκτού τροπολογιών. Το ίδιο άρθρο θα εφαρμόζεται σε συνεδριάσεις ολομέλειας. Η 
τελευταία παράγραφος καθιστά εφαρμόσιμη την κανονική διαδικασία εάν η πρόταση 
αναδιατύπωσης περιλαμβάνει αλλαγές επί της ουσίας διαφορετικές από εκείνες που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες στην ίδια την πρόταση.


