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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. τονίζει ότι τα παραδοσιακά  νομοθετικά μέσα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν 
τα κανονικά μέσα της επίτευξης των στόχων πολιτικής που καθορίζονται στις Συνθήκες· 
θεωρεί, ωστόσο, η χρήση εναλλακτικών μεθόδων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως η 
συρρύθμιση ενδέχεται να αποτελεί χρήσιμο συμπλήρωμα νομοθετικών μέτρων όταν 
επιφέρουν βελτιώσεις ή διευρύνουν το πεδίο δράσης εκείνων των ρυθμίσεων που 
θεσπίζονται μέσω της κανονικής νομοθεσίας· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε χρήση 
εναλλακτικών μεθόδων νομοθετικών ρυθμίσεων πρέπει να συμφωνεί με τη διοργανική 
συμφωνία για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου1, 

3. 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.

  
1 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σελ. 1
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