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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υποστηρίζει με σθένος τη διαδικασία απλοποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας· τονίζει, 
ωστόσο, ότι μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να βασισθεί σε ορισμένες προϋποθέσεις:

(i) πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
(ii) ευρεία και διαφανής διαβούλευση με όλους τους οικείους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών οργανώσεων·
(iii) ενίσχυση της γενικής διαφάνειας της ρυθμιστικής διαδικασίας·
(iv) οποιαδήποτε εκτίμηση για απλοποίηση πρέπει να εξετάζει εξίσου οικονομικές, 

κοινωνικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές πτυχές και δεν θα πρέπει να 
περιορίζεται σε βραχυπρόθεσμους προβληματισμούς·

(v) η διαδικασία απλοποίησης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται 
μείωση των προτύπων που περιέχονται στην παρούσα νομοθεσία·

2. υποστηρίζει, κατ' αρχήν, την ταχύτερη έγκριση εκκρεμουσών προτάσεων απλοποίησης 
αλλά θεωρεί ότι η εκτίμηση πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση, αν δηλαδή η πρόταση έχει 
ευρύτερες εφαρμογές, τότε θα απαιτείται περισσότερος χρόνος·

3. επιδοκιμάζει το στόχο του 25% για μείωση των διοικητικών βαρών της Κοινότητας και 
της εθνικής νομοθεσίας· θεωρεί ότι αυτός ο στόχος πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα μια 
περισσότερο ευέλικτη, αποτελεσματική και προσανατολισμένη προς το χρήστη 
νομοθεσία, περιορίζοντας περιττά βάρη για τις ΜΜΕ χωρίς μείωση των προτύπων που 
περιέχονται στην ισχύουσα νομοθεσία·

4. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει, σε συνεργασία με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αναλυτικό κατάλογο ελέγχου ο οποίος θα μπορεί να διευκολύνει το έργο 
των θεσμικών οργάνων σε ότι αφορά τη διασφάλιση καλύτερης ή περισσότερο ευέλικτης 
νομοθεσίας·

5. προτρέπει την Επιτροπή να τονίζει περισσότερο την εφαρμογή, την επιβολή και την 
αξιολόγηση της κοινοτικής νομοθεσίας, ως θεμελιώδες τμήμα της διαδικασίας για ένα 
καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο.
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