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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια στρατηγική απλούστευσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος
(2006/2006 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά με την έκθεση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βελτίωση της νομοθεσίας 1998 –
Συνυπευθυνότητα ... και Βελτίωση της νομοθεσίας 19991,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με το Λευκό Βιβλίο 
της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Απριλίου 2003 σχετικά με τις εκθέσεις της 
Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας 2000 και τη βελτίωση της νομοθεσίας 20013,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με την έκθεση της 
Επιτροπής: Βελτίωση της νομοθεσίας 20024,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την απλούστευση και βελτίωση της κοινοτικής νομοθεσίας5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2004 σχετικά με την αξιολόγηση του 
αντικτύπου της κοινοτικής νομοθεσίας και τις διαδικασίες διαβούλευσης6,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής 
Ελέγχου των Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και της 
Επιτροπής Αναφορών (A6-0000/2006),

A. εκτιμώντας ότι η απλούστευση του νομοθετικού περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα 
κύρια στάδια για την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της νομοθεσίας, η οποία 
αποτελεί αφ’ εαυτής προτεραιότητα για την Ένωση στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου 
της προώθησης της ανάπτυξης και της απασχόλησης,

B. λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις και τους στόχους που τάσσει η Διοργανική 
Συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, και ιδίως τις υποχρεώσεις και τους στόχους 

  
1 ΕΕ C 197 της 12.7.2001, σελ. 433.
2 ΕΕ C 153 E της 27.6.2002, σελ. 314.
3 ΕΕ C 64 E της 12.3.2004, σελ. 135.
4 ΕΕ C 98 E της 23.4.2004, σελ. 155.
5 ΕΕ C 102 E της 28.4.2004, σελ. 512.
6 ΕΕ C 104 E της 30.4.2004, σελ. 146.
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που αφορούν την απλούστευση και τη μείωση του όγκου της κοινοτικής νομοθεσίας, ή 
τον αντίκτυπο της κοινοτικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου τα τελευταία έτη για την εισαγωγή, τον ορισμό και τη βελτίωση της 
εφαρμογής εργαλείων απλούστευσης της νομοθεσίας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε όσον αφορά την υλοποίηση των 
διοργανικών συμφωνιών για την κωδικοποίηση και την αναδιατύπωση και εκτιμώντας ότι 
τα μέσα αυτά είναι ουσιώδη για την απλούστευση του κοινοτικού κεκτημένου,

E. εκτιμώντας ότι μετά την έναρξη ισχύος της Διοργανικής Συμφωνίας για την 
αναδιατύπωση υποβλήθηκαν 12 προτάσεις αναδιατύπωσης, εκ των οποίων οι 2 
κατάληξαν τελικά σε δημοσίευση των συναφών πράξεων, 2 αποσύρθηκαν και 8 
εκκρεμούν· και εκτιμώντας ότι από 2 400 περίπου οικογένειες νομοθετικών πράξεων στις 
οποίες θα μπορούσε να εφαρμοστεί η σχετική διαδικασία, μόνον 49 προτάσεις 
κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στο Κοινοβούλιο,

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την απλούστευση του νομοθετικού 
περιβάλλοντος, τη δέσμευση για την υποβολή προγράμματος απλούστευσης των 
νομοθετικών πράξεων, καθώς και τις μεθόδους και τους στόχους που έχουν τεθεί για να 
γίνει το πρόγραμμα αυτό πραγματικότητα·

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να περιλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες 
απλούστευσης στα ετήσια νομοθετικά προγράμματά της, καθώς και την ανακοίνωση ότι η 
Επιτροπή θα υποβάλει συμπληρωματικές ανακοινώσεις που θα καλύπτουν τους 
διάφορους τομείς της κοινοτικής οικονομίας·

3. είναι της γνώμης ότι η κατάργηση ακατάλληλων και παρωχημένων πράξεων αποτελεί 
προτεραιότητα με την οποία η Επιτροπή πρέπει να συμμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση· 
θεωρεί, εντούτοις, ότι όταν καταργείται κοινοτική νομοθεσία για τους λόγους αυτούς, 
πρέπει να εκδίδεται συγχρόνως κοινοτική πράξη που θα εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
θεσπίζουν ρυθμίσεις για θέματα που έχουν απορρυθμιστεί σε κοινοτικό επίπεδο·

4. προτείνει να παρακολουθεί διαρκώς η Επιτροπή την εν λόγω εθνική νομοθεσία, διότι 
ενδέχεται να παραμείνει σε ισχύ μετά την κατάργηση της κοινοτικής νομοθεσίας από την 
οποία προέκυψε· εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει να προσθέτει κατάλληλες ρήτρες 
αναθεώρησης στις προτάσεις της·

5. θεωρεί την κωδικοποίηση και την αναδιατύπωση τα κύρια μέσα απλούστευσης του 
κοινοτικού κεκτημένου και απευθύνει έκκληση για την ευρύτερη χρησιμοποίησή τους· 
πιστεύει ότι η αναδιατύπωση χρησιμοποιείται σε περιορισμένη μόνον έκταση και ότι αυτό 
οφείλεται στην αποτυχία να συντονιστεί επαρκώς ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου με τη 
Διοργανική Συμφωνία που διέπει την αναδιατύπωση·

6. εκφράζει ικανοποίηση για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα μέσω της 
κωδικοποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας και ελπίζει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της 
Επιτροπής θα εκπονήσουν νέες ευρύτερες προτάσεις κωδικοποίησης οι οποίες θα 
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εκτείνονται και σε τομείς εκτός εκείνων που καλύπτονται μέχρι σήμερα, και ιδίως στο 
εταιρικό δίκαιο, την πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία των καταναλωτών·

7. εκτιμά ότι, αν τα θεσμικά όργανα επιθυμούν πράγματι να απλουστεύσουν τη νομοθεσία 
και να χρησιμοποιήσουν προς τον σκοπό αυτόν την αναδιατύπωση, η Διοργανική 
Συμφωνία για την αναδιατύπωση πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικότερα·

8. αντιλαμβάνεται ότι, εφόσον υπάρχει η πρόθεση η αναδιατύπωση να καταστεί 
αποτελεσματική, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει, για λόγους αρχής, να μην 
τροποποιούν τα κωδικοποιημένα τμήματα των νομοθετικών πράξεων· πιστεύει ότι, 
εφόσον τα θεσμικά όργανα επιθυμούν πράγματι να απλουστεύσουν τη νομοθεσία και να 
χρησιμοποιήσουν για τον σκοπό αυτόν την αναδιατύπωση, τα κωδικοποιημένα τμήματα 
μιας πράξης θα πρέπει κατά κανόνα να υπόκεινται στις διατάξεις που τάσσει η 
Διοργανική Συμφωνία για την κωδικοποίηση· αναγνωρίζει, εντούτοις, ότι θα πρέπει να 
προβλέπεται ειδική διαδικασία που να επιτρέπει την τροποποίηση του κωδικοποιημένου 
τμήματος κάθε φορά που αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να καταστεί συνεκτικό ή 
να συνδεθεί με το τμήμα που μπορεί να μεταβληθεί·

9. εκτιμά ότι τα θεσμικά όργανα μπορούν να καθορίσουν χρήσιμα κατά πόσον μπορεί να 
προβλεφθεί ένας τρίτος τύπος διαδικασίας, παράλληλα με την κωδικοποίηση και την 
αναδιατύπωση, έτσι ώστε να υπάρξουν τα κατάλληλα μέσα για την απλούστευση των 
κοινοτικών νομικών πράξεων·

10. εκτιμά ότι η Διοργανική Συμφωνία για την αναδιατύπωση πρέπει να διευκρινίζει τη 
διαδικασία που θα ακολουθείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αποδεικνύεται 
απαραίτητο να μεταβληθούν τα κωδικοποιημένα τμήματα πράξης κατά τη διάρκεια μιας 
νομοθετικής διαδικασίας·

11. ζητά από την Επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη των κατευθυντηρίων γραμμών που 
προαναφέρθηκαν, να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση πρόταση ενόψει της αναδιατύπωσης 
των διοργανικών συμφωνιών που διέπουν την ποιότητα της νομοθεσίας της Ένωσης·

12. αναθέτει στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να καθορίσει ποιες τροποποιήσεις 
μπορούν να γίνουν στον Κανονισμό, ώστε να μπορέσει η συμφωνία για την 
αναδιατύπωση να εφαρμοστεί πραγματικά, και μάλιστα ενόψει της μεγαλύτερης 
χρησιμοποίησης των απλουστευμένων διαδικασιών που θεσπίζει ο Κανονισμός·

13. στηρίζει τις πρακτικές της από κοινού ρύθμισης και της αυτορρύθμισης, αλλά επισημαίνει 
ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει τις προϋποθέσεις και τα όρια που θα πρέπει να 
τηρούν τα μέρη κατά τη χρησιμοποίηση των προαναφερομένων πρακτικών, οι οποίες θα 
πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον είναι απολύτως 
απαραίτητο, υπό την εποπτεία της Επιτροπής και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 
Κοινοβουλίου να εκφράζει αντιρρήσεις για τη χρησιμοποίησή τους·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

1. Η ανακοίνωση COM(2005)0535 αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών τις οποίες έχει 
αναλάβει εδώ και καιρό η Επιτροπή με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της κοινοτικής 
νομοθεσίας. Ο γενικός στόχος είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
ρυθμιστικού περιβάλλοντος που να πληροί τα νομοθετικά κριτήρια της ασφάλειας δικαίου 
και της ακρίβειας. Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας 
είναι η βελτίωση των στοιχείων εκείνων του κοινοτικού κεκτημένου τα οποία επηρεάζουν τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.

Οι πρόσφατες προσπάθειες στον τομέα αυτόν οδήγησαν στη Διοργανική Συμφωνία (ΔΣ) για 
τη βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 20031 και καλύπτει 
διάφορες πτυχές του θέματος που κυμαίνονται από τον καλύτερο συντονισμό της 
νομοθετικής διαδικασίας έως τη μεγαλύτερη διαφάνεια και προσπελασιμότητα, την ανάλυση 
του αντικτύπου και τη μεταφορά του κοινοτικού δικαίου, τεχνικές απλούστευσης και 
κωδικοποίησης και επιτροπολογία, καθώς και εναλλακτικές μεθόδους ρύθμισης και μείωση 
του όγκου της νομοθεσίας.

Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή υπέβαλε πολλές ανακοινώσεις και προτάσεις 
για τα προαναφερθέντα θέματα2. Το Κοινοβούλιο, από την πλευρά του, δημοσιοποίησε με 
πολλές ευκαιρίες τη θέση του για τα προβλήματα που συνδέονται με την ποιότητα της 
κοινοτικής νομοθεσίας3.

2. Το θέμα απασχόλησε εκτενώς και το Συμβούλιο. Σε μια ευρεία συζήτηση που 
πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2005, το Συμβούλιο 
χαιρέτισε την ανακοίνωση για την απλούστευση και επανέλαβε τη σημασία που έχουν οι 
προσπάθειες για την επίτευξή της. Ιδίως, αναγνώρισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
κανονισμοί ενδέχεται να είναι καταλληλότερα μέσα από τις οδηγίες, στο μέτρο που ενδέχεται 
να παράγουν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και να διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Εν πάση περιπτώσει, το Συμβούλιο υποστηρίζει ότι η ορθή νομική 

  
1 ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σελ. 1.
2 Εκτός από τις γενικές ανακοινώσεις, η Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα ειδικές ανακοινώσεις που συνδέονται με 
αυτό το ευρύ θέμα και καλύπτουν τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και του περιβάλλοντος.
3 Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα ψηφίσματα:
- ψήφισμα της 26ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: 
Βελτίωση της νομοθεσίας 1998 – Συνυπευθυνότητα,
- ψήφισμα της 29ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση,
- ψήφισμα της 8ης Απριλίου 2003 σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας 2000 
και τη βελτίωση της νομοθεσίας 2001,
- ψήφισμα της 26ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής: Βελτίωση της νομοθεσίας 2002,
- ψήφισμα της 9ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την απλούστευση και βελτίωση 
της κοινοτικής νομοθεσίας,
- ψήφισμα της 20ής Απριλίου 2004 σχετικά με την αξιολόγηση του αντικτύπου της κοινοτικής νομοθεσίας και 
τις διαδικασίες διαβούλευσης.
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προσέγγιση πρέπει να καθορίζεται σε περιπτωσιολογική βάση με απόλυτο σεβασμό των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Με άλλες ευκαιρίες, το Συμβούλιο έχει παρατηρήσει ότι τα κατανοητά νομικά κείμενα έχουν 
ζωτική σημασία για τους πολίτες και τους επιχειρηματικούς κύκλους και επεσήμανε τη 
σημασία που αποδίδει στον ρόλο της κωδικοποίησης και της ανάλυσης του αντικτύπου.

II. Η ανακοίνωση της Επιτροπής

1. Λαμβανομένου υπόψη ότι στόχος της απλούστευσης είναι να καταστήσει την κοινοτική 
και την εθνική νομοθεσία λιγότερο δυσκίνητη, να διευκολύνει την εφαρμογή της και να την 
καταστήσει αποτελεσματικότερη όσον αφορά την επίτευξη των καθορισμένων στόχων της, η 
Επιτροπή προσπαθεί, μέσω της ανακοίνωσης COM(2005)0535, να σημειώσει περαιτέρω 
πρόοδο στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει και να στηριχθεί στις αρχές που έχουν ήδη 
παγιωθεί, προκειμένου να δώσει σάρκα και οστά στη διαδικασία απλούστευσης.

Όσον αφορά τις βασικές ιδέες, η ανακοίνωση χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά 
ένα «Κυλιόμενο Πρόγραμμα Απλούστευσης» και υποδεικνύει ποιες νομοθετικές πράξεις 
προτίθεται να επανεξετάσει η Επιτροπή τα επόμενα τρία χρόνια με σκοπό την απλούστευση. 
Το πρόγραμμα περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα 2 της ανακοίνωσης και θα 
αναθεωρείται και θα επικαιροποιείται σε περιοδική βάση.

Επίσης, η Επιτροπή θα ενσωματώσει όλες τις κύριες πρωτοβουλίες απλούστευσης στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας της, ενώ προτίθεται και να δημοσιεύσει ορισμένες συμπληρωματικές 
ανακοινώσεις που θα καλύπτουν τη γεωργία, το περιβάλλον και άλλους τομείς.

2. Το δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης, το οποίο είναι γενικότερο, αναλύει τους στόχους, τις 
μεθόδους και τις διαδικασίες απλούστευσης.

Η Επιτροπή προτείνει πέντε τρόπους απλούστευσης της νομοθεσίας: κατάργηση, 
κωδικοποίηση, αναδιατύπωση, τροποποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και ενίσχυση 
της χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορίας.

3. Ειδικότερα, η κατάργηση αφορά εκείνες τις νομοθετικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από 
το 1957 και εξής και έχουν καταστεί με το πέρασμα των χρόνων ακατάλληλες ή παρωχημένες 
λόγω της τεχνικής ή της τεχνολογικής προόδου, των εξελίξεων στις πολιτικές που ακολουθεί 
η Ένωση, των αλλαγών στον τρόπο που εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες της Συνθήκης ή της 
ανάπτυξης των διεθνών κανόνων ή προτύπων.

4. Κωδικοποίηση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία οι κωδικοποιούμενες πράξεις 
καταργούνται και αντικαθίστανται από μία ενιαία πράξη, χωρίς να μεταβάλλεται η ουσία 
τους. Έτσι, το κωδικοποιημένο κείμενο αναμορφώνεται σε μια ενιαία νομική πράξη, ένα 
συνεκτικό και κατανοητό νέο κείμενο, το οποίο αντικαθιστά επίσημα την αρχική πράξη και 
όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της.

Στο πρακτικό επίπεδο, η κωδικοποίηση πραγματοποιείται με τη βοήθεια της Συμβουλευτικής 
Ομάδας Εργασίας στην οποία συμμετέχουν μέλη των Νομικών Υπηρεσιών των τριών 
θεσμικών οργάνων και είναι επιφορτισμένη να εξετάζει ενδελεχώς τις προτάσεις της 
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Επιτροπής και να εγγυάται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ότι πρόκειται για 
κωδικοποιήσεις με την αληθή έννοια του όρου και ότι η Επιτροπή δεν έχει μεταβάλει 
θεμελιωδώς τα κείμενα.

Η πλήρης εξάλειψη παρωχημένων διατάξεων, η εναρμόνιση της χρησιμοποιούμενης 
ορολογίας στη νέα πράξη και η σύνταξη προοιμίου εμπίπτουν στη διαδικασία της 
κωδικοποίησης, η οποία επιτρέπει τη μείωση του όγκου της νομοθεσίας αφήνοντας ανέπαφη 
την ουσία της.

5. Αναδιατύπωση είναι η διαδικασία κατά την οποία μια νέα δεσμευτική από νομική άποψη 
πράξη που καταργεί τις πράξεις τις οποίες αντικαθιστά, συνδυάζει τόσο την τροποποίηση της 
ουσίας της νομοθεσίας όσο και την κωδικοποίηση του υπολοίπου που προβλέπεται να 
παραμείνει αμετάβλητο.

Η τεχνική της αναδιατύπωσης δεν επιτρέπει απλώς την ενημέρωση των νομοθετικών 
πράξεων με την τροποποίηση της ουσίας τους, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την 
κωδικοποίηση συχνά χαλαρών νομοθετικών κειμένων: βοηθά έτσι στην απλούστευση της 
νομοθεσίας και την καθιστά περισσότερο κατανοητή.

Η αναδιατύπωση διέπεται από τη Διοργανική Συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 20011.

6. Η τροποποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος λειτουργεί προς δύο κατευθύνσεις. Σε 
ένα πρώτο επίπεδο, διευρύνει το πεδίο εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων ρύθμισης, όπως η 
από κοινού ρύθμιση και η αυτορρύθμιση.

Η από κοινού ρύθμιση, όπως ορίζεται στη ΔΣ για τη βελτίωση της νομοθεσίας (σημείο 18), 
είναι «ο µηχανισµός µε τον οποίο µια κοινοτική νοµοθετική πράξη αναθέτει την υλοποίηση 
των στόχων που ορίζει η νοµοθετική αρχή στα αναγνωρισµένα στον τοµέα αυτό 
ενδιαφερόµενα µέρη (ιδίως τους οικονοµικούς φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, τις µη 
κυβερνητικές οργανώσεις ή τις ενώσεις)».

Αντιθέτως, η αυτορρύθμιση υποδηλώνει τη «δυνατότητα που έχουν οι οικονοµικοί φορείς, 
οι κοινωνικοί εταίροι, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις ή οι ενώσεις, να θεσπίζουν µεταξύ 
τους και προς ιδία χρήση, κοινές κατευθυντήριες γραµµές σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ιδίως 
κώδικες συµπεριφοράς ή τοµεακές συµφωνίες)» (σημείο 22 της προαναφερθείσας ΔΣ).

Δεύτερον, η τροποποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος εφαρμόζεται στην επιλογή του 
κατάλληλου νομοθετικού μέσου υπό την έννοια ότι οι οδηγίες πρέπει να αντικαθίστανται 
από κανονισμούς.

Όπως είναι γνωστό, οι κανονισμοί είναι άμεσα εφαρμοστέοι, χωρίς τις στρεβλώσεις που 
προκαλεί η μεταφορά, χωρίς τις διαφοροποιήσεις που ανακύπτουν λόγω της επιλογής του 
εκτελεστικού μέτρου και χωρίς την ανάγκη προσθηκών στο σώμα της εθνικής νομοθεσίας.

Με αυτό το δεδομένο, οι κανονισμοί μπορούν να διαδραματίσουν ουσιώδη ρόλο στην 
απλούστευση. Οι οδηγίες πρέπει να προτείνονται μόνον όταν οι αρχές της επικουρικότητας 

  
1 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σελ. 1.
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και της αναλογικότητας υποδηλώνουν ότι πρέπει να δοθεί ευρύτερη διακριτική ευχέρεια στα 
κράτη μέλη.

7. Αν ενισχυθεί η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας, οι δυνατότητές της μπορούν να 
αξιοποιηθούν καλύτερα. Η ασφαλής ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου επιταχύνοντας τις διαδικασίες, περιορίζοντας 
τη γραφειοκρατία, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία με μεγαλύτερη ομοιομορφία και μειώνοντας 
τον κίνδυνο σφαλμάτων.

8. Καταλήγοντας, η Επιτροπή ζητά από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
το έργο της απλούστευσης.

III. Η άποψη του εισηγητή

1. Το παρόν σχέδιο έκθεσης για την απλούστευση προσπαθεί να απαντήσει στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής και, όπου αυτό είναι δυνατόν, να διατυπώσει εισηγήσεις για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των προτεινομένων διαδικασιών απλούστευσης.

2. Ειδικότερα, ο εισηγητής μπορεί να εγκρίνει μόνον την τεχνική της κατάργησης.

Φαίνεται λογικό όχι απλώς να υποστηριχθεί, αλλά πραγματικά να απαιτηθεί από την 
Επιτροπή να προτείνει την κατάργηση των νομικών πράξεων που έχουν καταστεί 
ακατάλληλες ή παρωχημένες.

Εφιστάται, εντούτοις, η προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι, στις περιπτώσεις αυτές, δεν 
αρκεί να καταργηθεί η κοινοτική νομοθεσία, αλλά πρέπει και να εγκριθεί μια νέα κοινοτική 
νομική πράξη, η οποία, ενεργώντας σύμφωνα με τη θεωρία της προτίμησης, θα αποτρέψει τη 
θέσπιση νομοθεσίας από τα κράτη μέλη για θέματα τα οποία απορρυθμίστηκαν σε κοινοτικό 
επίπεδο. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προς τον σκοπό 
αυτόν.

Η ιδέα της Επιτροπής να ενσωματώνει ρήτρες αναθεώρησης στις νομοθετικές προτάσεις 
μοιάζει ενδιαφέρουσα και από μια πρώτη προσέγγιση προκύπτει ότι το Κοινοβούλιο θα 
μπορούσε να την στηρίξει.

3. Ο εισηγητής υποστηρίζει επίσης ενεργά την κωδικοποίηση, εφόσον η μέθοδος αυτή 
παράγει κατανοητά κείμενα που παρέχουν ασφάλεια δικαίου και, συνεπώς, αποτελεί ένα από 
τα κυριότερα εργαλεία απλούστευσης.

Υπάρχουν περίπου 2 400 οικογένειες νομοθετικών πράξεων για τις οποίες μπορεί ίσως να 
χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος, αλλά παρόλα ταύτα, το Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί μέχρι 
σήμερα μόνον με 49 προτάσεις κωδικοποίησης, οι οποίες αφορούν κυρίως τον γεωργικό 
τομέα ή άλλες εξαιρετικά ειδικευμένες πολιτικές. Υπάρχει η ελπίδα ότι τα επόμενα δύο 
χρόνια, η κωδικοποίηση θα γίνει αισθητή σε σημαντικούς οικονομικούς τομείς, όπως το 
εταιρικό δίκαιο, η πνευματική ιδιοκτησία και η προστασία των καταναλωτών. Η Επιτροπή 
πρέπει να επικριθεί για την έλλειψη φιλοδοξίας της όσον αφορά τη χρησιμοποίηση αυτής της 
τεχνικής. Πρέπει να αναλάβει πολιτικά πρωταγωνιστικό ρόλο, έτσι ώστε να δίδεται 
προτεραιότητα στην κωδικοποίηση θεμάτων που έχουν κεντρική σημασία για τη βιομηχανική 



ΡΕ369.937v01-00 10/12 PR\601435EL.doc

Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ανταγωνιστικότητα και τα συμφέροντα των πολιτών.

4. Η αναδιατύπωση είναι πιθανόν το σημαντικότερο εργαλείο απλούστευσης και η 
χρησιμοποίησή της πρέπει να ενθαρρυνθεί γενικά. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής που αφορούν, για παράδειγμα, την εσωτερική αγορά ή το περιβάλλον, θα 
μπορούσαν να λάβουν τη μορφή προτάσεων αναδιατύπωσης.

Συχνά, εντούτοις, η διττή φύση της αναδιατύπωσης –η προηγούμενη πράξη κωδικοποιείται 
και τροποποιείται και στη συνέχεια καταργείται από νέα νομική πράξη– την καθιστά 
ιδιαίτερα πολύπλοκη τεχνική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή τη χρησιμοποιεί 
σπανίως και επιδεικνύει πράγματι προτίμηση για παραδοσιακότερους τύπους πρωτοβουλιών, 
όπως απλές τροποποιήσεις ή προσθήκες σε ισχύουσες πράξεις.

Γνωρίζουμε δώδεκα μόνον αναδιατυπώσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τη ΔΣ 2002 για 
την αναδιατύπωση: δύο τελικά δημοσιεύθηκαν, δύο αποσύρθηκαν και οκτώ συνεχίζουν να 
εκκρεμούν. Είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό γιατί το κύριο εργαλείο απλούστευσης 
χρησιμοποιείται τόσο σπάνια. Αυτό είναι ένα από τα σημεία για τα οποία το Κοινοβούλιο θα 
μπορούσε να αναλάβει δράση.

Ο εισηγητής εκτιμά ότι η αναδιατύπωση χρησιμοποιείται μόνον σε πολύ περιορισμένη 
έκταση, πράγμα που οφείλεται στην ανεπαρκή προσαρμογή του Κανονισμού του 
Κοινοβουλίου με τη συναφή Διοργανική Συμφωνία.

Το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ζητήσει επίσης από την Επιτροπή να εφαρμόζει τη ΔΣ για 
την αναδιατύπωση συστηματικότερα, ιδίως ενόψει της σαφέστερης διαφοροποίησης μεταξύ 
του κωδικοποιημένου τμήματος μιας πράξης, στο οποίο θα πρέπει προφανώς να εφαρμόζεται 
η ΔΣ του 1994 για την κωδικοποίηση1, των ουσιαστικών τροποποιήσεων και των «καθαρά 
τυπικών ή συντακτικών αλλαγών» (σημείο 4, τρίτη περίπτωση της ΔΣ για την 
αναδιατύπωση).

Εκτός από τη διάκριση μεταξύ των μερών που τροποποιούνται ως προς την ουσία τους και 
των μερών που κωδικοποιούνται, θα είναι ίσως δυνατόν να προβλεφθούν ενέργειες μιας 
τρίτης κατηγορίας, που θα προβλέπεται παράλληλα με την κωδικοποίηση και την 
αναδιατύπωση, έτσι ώστε να προσφέρει κατάλληλους τρόπους απλούστευσης των κοινοτικών 
νομικών πράξεων. Η τρίτη αυτή κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει τις τυπικές ή συντακτικές 
αλλαγές που προβλέπονται στην τρίτη περίπτωση του σημείου 4 της προαναφερθείσας ΔΣ. Οι 
τυπικές τροποποιήσεις ή προσαρμογές του είδους αυτού θα εξετάζονται από τη 
Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας (σημείο 4 της ΔΣ για την κωδικοποίηση), η οποία θα 
εξασφαλίζει ότι είναι πολιτικά ουδέτερες, βάσει της πρακτικής που ακολουθείται ήδη στις 
διαδικασίες κωδικοποίησης.

Επιπλέον, θα ήταν επιθυμητό να καθοριστεί κατά πόσον το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα 
μπορούσαν να εισαγάγουν ένα είδος ταχείας διαδικασίας για τις αναδιατυπώσεις, χωρίς 
ασφαλώς να υπονομεύεται η κανονική κοινοτική νομοθετική διαδικασία, αλλά με την 
πρόβλεψη μιας διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας, για παράδειγμα οι αναδιατυπώσεις 
εξετάζονται από μία μόνο κοινοβουλευτική επιτροπή ή η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να 

  
1 ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σελ. 2.
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διαπιστώνει κατά πρώτον αν πρέπει να εφαρμόζεται σε μια πρόταση αναδιατύπωσης η 
απλουστευμένη διαδικασία (όπως προβλέπεται στον Κανονισμό).

Το σημείο 36 της ΔΣ για τη βελτίωση της νομοθεσίας ζητά από τις νομοθετικές αρχές να 
τροποποιήσουν τις μεθόδους εργασίας τους δηµιουργώντας, ad hoc δοµές νοµοθετικής 
απλοποίησης. Η αναθεώρηση της ΔΣ για την αναδιατύπωση (ή μια νέα ΔΣ ή τροποποίηση 
της ΔΣ για τη βελτίωση της νομοθεσίας) θα μπορούσε να καλύπτει αυτές τις ad hoc 
διαδικασίες.

Εν πάση περιπτώσει, δεδομένου ότι η αναδιατύπωση είναι ένα τόσο σημαντικό εργαλείο 
απλούστευσης, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει τη ΔΣ και τους λόγους για τους 
οποίους αυτή εφαρμόζεται τόσο σπάνια, και τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους.

Ειδικότερα, εφόσον υπάρχει πραγματική επιθυμία να καταστεί αποτελεσματική η 
αναδιατύπωση, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να δεχθούν τους περιορισμούς που 
απορρέουν από την εφαρμογή της ΔΣ για την κωδικοποίηση και να μην τροποποιούν τις 
κωδικοποιημένες διατάξεις κατά την αναδιατύπωση μιας πράξης (αυτό συνάγεται από το 
σημείο 8 της ΔΣ για την αναδιατύπωση). Μια σχετική δέσμευση θα μπορούσε να συμβαδίζει 
με μια ειδική διαδικασία για τροποποίηση του κωδικοποιημένου τμήματος μιας πράξης, 
εφόσον αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα με το τμήμα 
που μπορεί να τροποποιηθεί. Αυτό φυσικά προϋποθέτει την τροποποίηση του σημείου 8 της 
ΔΣ για την αναδιατύπωση, το οποίο, υπό την παρούσα μορφή του, δεν επιτρέπει μια τέτοια 
διαδικασία.

5. Όσον αφορά την τροποποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και την από κοινού 
ρύθμιση, το Κοινοβούλιο δήλωσε ανοικτά την άποψή του στο ψήφισμα της 9ης Μαρτίου 
2004 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την απλούστευση και τη βελτίωση της 
κοινοτικής ρυθμιστικής δραστηριότητας, στο οποίο επιβεβαίωσε το δικαίωμά του να 
εκφράζει αντιρρήσεις για τη θέση σε ισχύ εθελούσιων συμφωνιών που εγκρίνονται με 
διαδικασία από κοινού ρύθμισης.

Είναι σαφές ότι η Επιτροπή πρέπει να προσφεύγει στην από κοινού ρύθμιση και την 
αυτορρύθμιση με μεγάλη προσοχή και να τηρεί απαρεγκλίτως το πλαίσιο αναφοράς που 
προβλέπει η ΔΣ για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία τάσσει, εν πάση περιπτώσει, ότι 
σχέδια των συμφωνιών πρέπει να διαβιβάζονται στη νομοθετική αρχή.

Η πρόταση της Επιτροπής για επέκταση της από κοινού ρύθμισης προκειμένου να περιλάβει 
ζωτικής σημασίας οικονομικούς κλάδους (για παράδειγμα, τις υπηρεσίες) φαίνεται απολύτως 
εύλογη. Είναι ουσιώδες η Επιτροπή να εφαρμόσει τη ΔΣ για τη βελτίωση της νομοθεσίας και, 
πάνω απ’ όλα, να δεσμευτεί να καθορίζει επακριβώς στις νομοθετικές προτάσεις της υπό 
ποιες συνθήκες και εντός ποιων ορίων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συνάπτουν εθελούσιες 
συμφωνίες.

6. Η αντικατάσταση των οδηγιών με κανονισμούς έχει ζωτική σημασία για την 
απλούστευση της νομοθεσίας, διότι θα εξαλείψει τα προβλήματα μεταφοράς και θα βοηθήσει 
τα μέγιστα στη μείωση του όγκου των νομοθετικών μέσων, υπό την προϋπόθεση ότι η 
διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί με προσοχή και χωρίς να πλήξει τις εξουσίες των κρατών 
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μελών.

7. Ο εισηγητής δεν έχει αντίρρηση για την πρόταση της Επιτροπής να εκμεταλλευθεί πλήρως 
τις δυνατότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας. Το Κοινοβούλιο μπορεί να στηρίξει τόσο 
το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που προβλέπεται να εγκριθεί σύντομα 
όσο και τις νομοθετικές προτάσεις για το άνοιγμα των διαδικασιών στις νέες τεχνολογίες.

8. Με λίγα λόγια, η Επιτροπή αξίζει συγχαρητήρια για τη δέσμευσή της να συνεχίσει τη 
στρατηγική της για την απλούστευση του νομοθετικού περιβάλλοντος προκειμένου –και αυτό 
δεν πρέπει ποτέ να το λησμονούμε– να προωθήσει τα συμφέροντα των πολιτών και να 
καταστήσει τα θεσμικά όργανα αποδοτικότερα και τα νομοθετικά μέσα αποτελεσματικότερα.

Εντούτοις, πρέπει να λάβει υπόψη της τα προαναφερθέντα σχόλια και να προσπαθήσει να 
είναι ακριβέστερη όσον αφορά τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στις μεθόδους 
απλούστευσης, χωρίς να παραβιάζονται οι νομοθετικές διαδικασίες τις οποίες προβλέπουν οι 
Συνθήκες. Όπως αναφέρθηκε επανειλημμένα, η αναθεώρηση της ΔΣ για την αναδιατύπωση 
μπορεί να προσφέρει ισχυρή ώθηση στην απλούστευση από άποψη τόσο εργαλείων όσο και 
έκβασης.

Τέλος, ο εισηγητής εκτιμά ότι θα πρέπει να ζητηθεί από την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς 
καθυστέρηση πρόταση, λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθεισών κατευθυντηρίων 
γραμμών, ενόψει της αναδιατύπωσης των διοργανικών συμφωνιών που διέπουν την ποιότητα 
της νομοθεσίας της Ένωσης.


