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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις τροποποιήσεις στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
προκειμένου να προσαρμοστούν οι εσωτερικές διαδικασίες στις απαιτήσεις της 
απλοποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας 
(2005/2238(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του B6-0582/2005,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 
με τίτλο "εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβώνας: στρατηγική για την 
απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος (CΟΜ(2005)0535)"',

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 και 16 Ιουνίου 
2006, ιδίως την παράγραφο 41,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 16ης Μαΐου 2006 σχετικά με στρατηγική 
απλούστευσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαΐου 2006 σχετικά με τα αποτελέσματα της 
εξέτασης των νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν ενώπιον του νομοθέτη2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με τίτλο "Στρατηγική Επισκόπηση του Προγράμματος για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση"
(COM(2006)0689), 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2006),

Α. εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύθηκε στο προαναφερθέν ψήφισμά του 
της 16ης Μαΐου 2006 για μία στρατηγική απλούστευσης του κανονιστικού περιβάλλοντος 
(παράγραφος 21), "να προβληματιστεί όσον αφορά τη βελτίωση των εσωτερικών 
νομοθετικών του διαδικασιών και τεχνικών, προκειμένου να επιταχύνει τους φακέλους 
"απλούστευσης" με παράλληλο σεβασμό των διαδικασιών που προβλέπονται από το 
πρωτογενές δίκαιο, εν προκειμένω τη Συνθήκη ΕΚ",

Β. εκτιμώντας ότι οι τεχνικές της κωδικοποίησης και της αναδιατύπωσης συγκαταλέγονται 
μεταξύ των πλέον σημαντικών εργαλείων της απλοποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας, η 
οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της Λισαβώνας προς όφελος της 

  
1 Εγκριθέντα κείμενα αυτής της ημερομηνίας, P6_TA(2006)0205.
2 Εγκριθέντα κείμενα αυτής της ημερομηνίας P6_TA(2006)0206.
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μεγέθυνσης και της απασχόλησης στην Ευρώπη,

Γ. εκτιμώντας ότι ο Κανονισμός περιλαμβάνει διάταξη σχετικά με την κωδικοποίηση η 
οποία χρήζει αναθεώρησης, αλλά ότι δεν περιέχει καμία διάταξη όσον αφορά την 
αναδιατύπωση,

Δ. εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί με μία επανεξέταση και μια διευκρίνηση των 
διαδικασιών του, να συμβάλει σοβαρά στις προσπάθειες απλοποίησης και να ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να προβεί σε περισσότερες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση,

Ε. εκτιμώντας ότι είναι επιθυμητό όπως το Συμβούλιο αναλάβει παρόμοιο διάβημα,

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις ακόλουθες τροποποιήσεις·

2. υπενθυμίζει ότι οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Άρθρο 80

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 κωδικοποίηση 
της κοινοτικής νομοθεσίας, διαβιβάζεται 
στην αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή. 
Αυτή την εξετάζει προκειμένου να 
διαπιστώσει ότι αυτή περιορίζεται σε μία 
αμιγή και απλή κωδικοποίηση χωρίς 
τροποποίηση της ουσίας. Η εξέταση αυτή 
πραγματοποιείται βάσει γνωμοδότησης 
που δίδεται από τη συμβουλευτική ομάδα 
που αποτελείται από τις νομικές 
υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 4 
της διοργανικής συμφωνίας της 20ης 
Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με τη μέθοδο 
ταχείας εργασίας για την επίσημη 
κωδικοποίηση των νομοθετικών 
κειμένων1.

2. Στην εξέταση και επεξεργασία της 2. Η αρμόδια για τα νομικά θέματα 
  

1 ΕΕ C 102 της 4.4. 1996, σελ. 2. 
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πρότασης περί 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.

επιτροπή μπορεί να ζητήσει στην 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή να 
προβεί σε εξέταση προκειμένου να 
εκδώσει γνωμοδότηση όσον αφορά 
σκοπιμότητα της κωδικοποίησης.

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 κρίνει ότι η πρόταση δεν 
συνεπάγεται καμία τροποποίηση της 
ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, την 
υποβάλει στο Κοινοβούλιο προς έγκριση 
με μοναδική ψηφοφορία, δεδομένου ότι οι 
τροπολογίες στο κείμενο της πρότασης 
δεν είναι παραδεκτές.
4. Εάν η αρμόδια για τα νομικά θέματα 
επιτροπή κρίνει ότι η προτεινόμενη 
τροποποίηση αντιστοιχεί πλήρως στην 
προϋπόθεση που διατυπώνεται στην 
παράγραφο 3 αλλά, κατόπιν της 
γνωμοδοτήσεως που δίδεται από την 
επιτροπή την αρμόδια επί της ουσίας, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι 
σκόπιμη λόγω ιδίως νέων τροποποιήσεων 
των σχετικών πράξεων που έγιναν εν τω 
μεταξύ, ζητεί από τον Πρόεδρο να 
καλέσει την Επιτροπή να προβεί σε 
δήλωση, εντός προθεσμίας που 
καθορίζεται από αυτόν όσον αφορά τις 
δυνατότητες τροποποίησης της πρότασής 
της. Όταν η Επιτροπή γνωστοποιήσει ότι 
δεν έχει την πρόθεση να τροποποιήσει την 
πρότασή της ή όταν δεν αποφαίνεται 
εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, η 
αρμόδια για τα νομικά θέματα επιτροπή
μπορεί να προτείνει την απόρριψη της 
πρότασης.
5. Εάν η επιτροπή η αρμόδια για τα 
νομικά θέματα κρίνει ότι η πρόταση 
συνεπάγεται τροποποίηση της ουσίας της 
κοινοτικής νομοθεσίας, προτείνει την 
απόρριψη της πρότασης.

Αιτιολόγηση

Με την προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου του Κανονισμού για την κωδικοποίηση, το 
Κοινοβούλιο εξορθολογίζει τις διαδικασίας του, τις καθιστά σύμφωνες με τις δεσμεύσεις που 
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ανέλαβε έναντι της Επιτροπής και του Συμβουλίου γι' αυτό το θέμα, ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να υποβάλει περισσότερες προτάσεις κωδικοποίησης και συμβάλει κατ' αυτόν τον τρόπο στις 
προσπάθειες απλοποίησης του κοινοτικού δικαίου.

Η υφισταμένη διατύπωση του άρθρου παρουσιάζει πράγματι μια σειρά αδυναμιών.

Η πρώτη του παράγραφος παραπέμπει στην απλοποιημένη διαδικασία του άρθρου 43 στο 
σύνολό της. Όμως η δεύτερη παράγραφος του τελευταίου προβλέπει ως "λύση αντικατάστασης" 
ότι ο πρόεδρος της επιληφθείσας επιτροπής ή ο εισηγητής "συντάσσει σειρά τροπολογιών που 
αντικατοπτρίζουν τις συζητήσεις της επιτροπής". Το άρθρο 43 παραπέμπει εξάλλου, στο τέλος 
των δύο τελευταίων του παραγράφων, στο άρθρο 131, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, που 
προβλέπει στο πλαίσιο της "διαδικασίας στην ολομέλεια χωρίς τροποποίηση ούτε συζήτηση" τη 
δυνατότητα να επιτραπεί η κατάθεση τροπολογιών στην ολομέλεια.

Μια τέτοια δυνατότητα είναι αντίθετη με την ίδια ιδέα της κωδικοποίησης και δεν είναι 
συμβατή με τη διοργανική συμφωνία που υπάρχει γι' αυτό το θέμα1, ιδίως τις παραγράφους της 
6 και 8, από τις οποίες μπορεί κανείς να συναγάγει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχαν 
την πρόθεση να αναλάβουν τη δέσμευση να μην επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις σε μία 
πρόταση κωδικοποίησης.

Το Κοινοβούλιο μπορεί, έχοντας την εξουσία εσωτερικής οργάνωσης, να αυτοπεριοριστεί 
δεσμευόμενο να μη καταθέσει τροπολογίες στην περίπτωση μιας πρότασης τροποποίησης που 
δεν συνεπάγεται ουσιαστικές τροποποιήσεις, χωρίς να παραιτείται της ασκήσεως "των 
εξουσιών που του χορηγούνται στην παρούσα συνθήκη"2 στο πλαίσιο της "κανονικής"3 στο 
πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας.

Η παράγραφος 3 του αναθεωρημένου κειμένου εκφράζει πλέον αυτή την αρχή κατά τρόπο που 
αποκλείει κάθε παρεξήγηση.

Τέλος, στην περίπτωση που η αρμόδια επιτροπή για τα νομικά θέματα καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι η πρόταση τροποποίησης της Επιτροπής επιφέρει αλλαγές ουσίας στην 
κοινοτική νομοθεσία, η πλέον συνεκτική λύση, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής απλοποίησης, 
είναι η απλή απόρριψη του κειμένου.

Πράγματι, εάν η Επιτροπή δεν τήρησε στην πρότασή της τους κανόνες κωδικοποίησης, είναι 
λογικό να της αναπεμφθεί και να της ζητηθεί να "επανεξετάσει το κείμενό της" (δηλ. είτε να 
προτείνει ένα ορθό κείμενο κωδικοποίησης, είτε να προτείνει στη θέση του ένα κείμενο 
αναδιατύπωσης εάν οι τροποποιήσεις του ουσίας είναι απαραίτητες).

  
1 Διοργανική Συμφωνία της 20ης Δεκεμβρίου 1994, επιταχυμένη μέθοδος εργασίας για την επίσημη 
κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων, παρ. 4, ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σελ. 2.
2 Άρθρα 189 και 192 ΣΕΚ.
3 Άρθρα 251 ΣΕΚ.
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Τροπολογία 2
Άρθρο 80α (νέο)

Άρθρο 80α
Αναδιατύπωση

1. Όταν το Κοινοβούλιο έχει επιληφθεί 
προτάσεως της Επιτροπής περί 
εγκρίσεως νομικής πράξεως που 
ενσωματώνει, σε ένα ενιαίο κείμενο, τόσο 
τις τροποποιήσεις ουσίας τις οποίες 
προτείνει να επιφέρει σε μία ή 
περισσότερες προηγούμενες πράξεις και 
τις διατάξεις της τελευταίας ή των 
τελευταίων που μένουν αμετάβλητες 
(πρόταση αναδιατύπωσης), η πρόταση 
αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια για τα 
νομικά θέματα επιτροπή. Αυτή την 
εξετάζει προκειμένου να διαπιστώσει ότι 
δεν συνεπάγεται καμία τροποποίηση επί 
της ουσίας εκτός από αυτές οι οποίες 
ταυτοποιούνται εν προκειμένω ως 
τέτοιες. Η εξέταση αυτή 
πραγματοποιείται βάσει της 
γνωμοδότησης που δίδεται από την 
συμβουλευτική ομάδα που αποτελείται 
από τις νομικές υπηρεσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, σύμφωνα 
με την παράγραφο 9 της διοργανικής 
συμφωνίας της 28ης Νοεμβρίου 2001 για 
μία πλέον διαρθρωμένη προσφυγή στην 
τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών 
πράξεων1.

2. Εάν η αρμόδια για τα νομικά θέματα 
επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση δεν 
συνεπάγεται καμία τροποποίηση ουσίας 
εκτός από αυτές που ταυτοποιούνται εν 
προκειμένω ως τέτοιες, ενημερώνει 
σχετικά τον Πρόεδρο και η πρόταση 
παραπέμπεται, σύμφωνα με το άρθρο 40, 
από τον τελευταίο στην αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή για εξέταση σύμφωνα με 

  
1 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σελ. 1.
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την κανονική διαδικασία.
Στην περίπτωση αυτή, εκτός των 
προϋποθέσεων που τίθενται στα άρθρα 
150 και 151, οι τροπολογίες στην 
πρόταση είναι παραδεκτές μόνον εάν 
στοχεύουν σε τμήματα αυτής που 
περιέχουν τροποποιήσεις επί της ουσίας, 
ενώ οι τροπολογίες σε διατάξεις που 
παραμένουν αμετάβλητες δεν είναι 
παραδεκτές.
3. Τέτοιες τροπολογίες μπορούν ωστόσο 
να γίνουν δεκτές κατά περίπτωση από τον 
πρόεδρο της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής ή, ενδεχομένως, από τον 
πρόεδρο ολομελείας, εφόσον αυτός κρίνει 
ότι το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι 
εσωτερικής συνεκτικότητας του κειμένου
ή συνάφειας μεταξύ των τροπολογιών του 
Κοινοβουλίου στις τροποποιήσεις ουσίας 
που επιφέρονται από την πρόταση και 
των διατάξεων που παραμένουν 
αμετάβλητες.
4. Εάν η αρμόδια για τα νομικά θέματα 
επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση 
συνεπάγεται τροποποιήσεις επί της 
ουσίας εκτός από αυτές που έχουν 
ταυτοποιηθεί εν προκειμένω ως τέτοιες, 
προτείνει την απόρριψη της πρότασης.

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή διάταξη έχει διαρθρωθεί στη βάση του προτύπου του άρθρου 80 για την 
κωδικοποίηση. Η εξέταση της πρότασης αναδιατύπωσης κατανέμεται μεταξύ  της αρμόδιας για 
τα νομικά θέματα επιτροπής και της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής σύμφωνα με την 
γραμμή διαίρεσης του κειμένου μεταξύ "κωδικοποίησης" και "ανανέωσης". Η διαίρεση αυτή 
τυποποιείται στην πρόταση της Επιτροπής, ενώ τα τροποποιημένα τμήματα επισημαίνονται με 
γκρι φόντο και τα αμετάβλητα τμήματα παραμένουν λευκά. Η αρμόδια για τα νομικά θέματα 
επιτροπή εξετάζει κατά πρώτον λόγο το κείμενο προκειμένου να διαπιστώσει εάν η Επιτροπή 
έχει, από τυπική άποψη, υποβάλει αυτά τα δύο στοιχεία κατά αρκούντως σαφή τρόπο και σε 
συμφωνία με τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από τη διοργανική συμφωνία1, και εάν οι 
διατάξεις που ταυτοποιούνται ως αμετάβλητες από την Επιτροπή δεν επιφέρουν πράγματι 
τροποποιήσεις ουσίας.

Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή παρεμβαίνει κατόπιν προκειμένου να εξετάσει από την 
άποψη της ουσίας τα τμήματα του κειμένου που απετέλεσαν αντικείμενο τροποποιήσεων, δηλ. 

  
1 Παράγραφοι 6 και 7 της συμφωνίας "Αναδιατύπωση"
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συγχρόνως τις εξ ολοκλήρου νέες διατάξεις, τις τροποποιηθείσες υφιστάμενες διατάξεις και τις 
καταργηθείσες διατάξεις.

Η παρέμβαση των δύο επιτροπών προβλέπεται κατά διαδοχικό τρόπο προκειμένου να 
αποκλειστεί κάθε κίνδυνος σύγχυσης ή επικάλυψης μεταξύ αυτών των δύο λειτουργιών. Κατ' 
αυτόν τον τρόπο, ενδεχόμενες βελτιώσεις στην παρουσίαση της πρότασης που 
πραγματοποιούνται κατά την πρώτη φάση είναι δυνατόν εξάλλου να ληφθούν υπόψη στη 
δεύτερη φάση.

Η εμπειρία κατέδειξε ωστόσο ότι ο περιορισμός μεταξύ κωδικοποιημένου τμήματος και 
ανανεούμενου τμήματος μιας πρότασης αναδιατύπωσης μπορεί ενίοτε να θέτει πρόβλημα στην 
πρακτική της εργασίας των επιτροπών και να προκαλέσει συζητήσεις όσον αφορά το παραδεκτό 
ή όχι της μίας ή της άλλης τροπολογίας. Απ' αυτό προκύπτει η ανάγκη να αρχίσει σε ορισμένες 
περιπτώσεις η εξέταση των διατάξεων που παραμένουν αμετάβλητες. Στο πρόσφατο ψήφισμά 
του για την απλοποίηση του κοινοτικού δικαίου1, το Κοινοβούλιο εκφράζει αυτή την ιδέα ως 
ακολούθως:

"Το Κοινοβούλιο [...] κατανοεί ότι εφόσον επιθυμούμε να είναι αποτελεσματική η 
αναδιατύπωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν ως κανόνα 
συμπεριφοράς να απέχουν από την τροποποίηση των κωδικοποιημένων τμημάτων·  [...]
αναγνωρίζει ωστόσο το βάσιμο μιας εξαιρετικής διαδικασίας που αποβλέπει στην τροποποίηση 
ενός κωδικοποιημένου τμήματος όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι συνεκτικότητας ή 
συνάφειας με το τμήμα που υποβάλλεται σε τροποποίηση"2.

Η "εξαιρετική διαδικασία" που προβλέπεται στην παράγραφο 3 συνίσταται στο να επιτρέψει 
στον πρόεδρο της επιτροπής ή, ενδεχομένως, στον πρόεδρο της συνεδρίασης της ολομελείας, να 
δεχθεί τις τροπολογίες κατά περίπτωση, πράγμα το οποίο αντιστοιχεί στον κλασσικό τους ρόλο 
του "κριτή του παραδεκτού των τροπολογιών". 

Τέλος, όπως στο άρθρο 80, η υποστηριχθείσα λύση στην περίπτωση που η αρμόδια για τα 
νομικά θέματα επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή δεν τήρησε στην πρότασή 
της τους κανόνες αναδιατύπωσης, είναι η απλή απόρριψη του κειμένου. 

  
1 Της 16.5.2006 σχετικά με "μία στρατηγική απλοποίησης του κανονιστικού περιβάλλοντος", που βασίζεται 
στην έκθεση Α6-80/2006 της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (έκθεση Gargani)
2 Παράγραφος 16.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στη συνέχεια πρότασης τροποποίησης του άρθρου 80 του Κανονισμού, Κωδικοποίηση, που
έγινε από τον κ. Corbett1, η επιτροπή μας εξουσιοδοτήθηκε να εκπονήσει έκθεση σχετικά με 
τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού που στοχεύουν στην προσαρμογή των 
εσωτερικών διαδικασιών του Κοινοβουλίου στις απαιτήσεις της απλοποίησης της κοινοτικής
νομοθεσίας2.

Το διάβημα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της απάντησης του Κοινοβουλίου στην τελευταία
πρωτοβουλία της επιτροπής όσον αφορά την απλοποίηση.3

Το Κοινοβούλιο δεσμεύθηκε "να προβληματιστεί για τη βελτίωση των εσωτερικών
νομοθετικών διαδικασιών και τεχνικών του, προκειμένου να επιταχύνει τους φακέλους
"απλοποίηση", με παράλληλο σεβασμό των διαδικασιών που προβλέπονται από το 
πρωτογενές δίκαιο, εν προκειμένω τη Συνθήκη ΕΚ"4.

Είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί η διάταξη του Κανονισμού σχετικά με την κωδικοποίηση, το
άρθρο 80, με την θέσπιση μιας ειδικής και διαφορετικής διαδικασίας από τις υφιστάμενες
απλοποιημένες ή ταχείες διαδικασίες, προκειμένου να υπάρξει συγχρόνως απάντηση στις 
ίδιες απαιτήσεις της κωδικοποίησης και προκειμένου  να μεταφερθούν στον Κανονισμό 
υποχρεώσεις που το Κοινοβούλιο ανέλαβε μέσω των διοργανικών συμφωνιών.

Ενδείκνυται εξάλλου να θεσπιστεί στον Κανονισμό η τεχνική της αναδιατύπωσης με την 
πρόβλεψη μιας επίσης ειδικής διαδικασίας και βασιζόμενης στη διαδικασία  "κωδικοποίηση".

Είναι περίεργο να διαπιστωθεί ότι από την τυποποίησή της υπό τη μορφή συμφωνίας μεταξύ 
της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου το 20015, η αναδιατύπωση ουδέποτε 
εισήχθη στον Κανονισμό. Αυτό αναμφίβολα δεν θεωρήθηκε ως αναγκαίο ή ακόμη χρήσιμο. 
Έτσι, οι λεπτομέρειες της άσκησης της τεχνικής της αναδιατύπωσης όπως αυτές
καθορίστηκαν στη συμφωνία δεν περιέχονται στον Κανονισμό ενώ αποτελούν από
ουσιαστική άποψη μία από τις "λοιπές διαδικασίες" σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου
του 11.

Η εισαγωγή μιας ειδικής διάταξης αφιερωμένης στην αναδιατύπωση πληροί κατά συνέπεια
αυτό το κενό και τείνει, όπως εξάλλου η αναθεώρηση του άρθρου 80 σχετικά με την 
κωδικοποίηση, να διευκρινίσει τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου και, "τελευταίο αλλά όχι 
λιγότερης σημασίας", να ενθαρρύνει τις Επιτροπή να επεξεργαστεί περισσότερες προτάσεις 

  
1 B6-0582/2005 της 26.10.2005
2 Συνοπτικά Πρακτικά της ολομέλειας της 15.12.2005
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή, Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 25.10.2005, "Εφαρμογή του κοινοτικού 
προγράμματος της Λισσαβώνας : στρατηγική για την απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος" 
COM(2005) 535 τελικό
4 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική απλούστευσης του κανονιστικού 
περιβάλλοντος της 16.5.2006, A6-80/2006, παράγραφος 21.
5 Διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της 
αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, ΕΕ ψ 77 της 28.3.2002, σελ. 1.
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αναδιατύπωσης, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στις προσπάθειες απλοποίησης του 
κοινοτικού δικαίου.

Οφείλουμε να δώσουμε σε επίπεδο του Κανονισμού απάντηση στο ερώτημα που τίθεται
ενίοτε κατά την εξέταση των προτάσεων αναδιατύπωσης, το οποίο συνίσταται στο βαθμό που 
το τμήμα που κωδικοποιεί μια τέτοια πρόταση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί από 
τροπολογίες..
Ο εισηγητής σας πρότεινε σε μία πρώτη φάση, υπό τη μορφή εγγράφου εργασίας, πέντε
εναλλακτικές λύσεις που αποβλέπουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Η λύση που
προκρίθηκε στην παράγραφο 4 του νέου άρθρου φαίνεται στον εισηγητή σας ότι
ανταποκρίνεται καλύτερα τόσο στην ανάγκη μιας ορισμένης ευελιξίας στις εξαιρετικές
καταστάσεις και στη βούληση να μη περιπλακούν υπερβολικά οι διαδικασίες με σεβασμό των
κλασικών αρμοδιοτήτων του Προέδρου της επιτροπής και του Προέδρου της συνεδρίασης 
ολομελείας.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ B6-0582/2005

σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κανονισμού

του Richard Corbett

Τροποποίηση του άρθρου 80 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου 
να προσαρμοστούν οι εσωτερικές διαδικασίες στις απαιτήσεις της απλοποίησης της 
κοινοτικής νομοθεσίας

B6-0582/2005

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Άρθρο 80

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 ή απλοποίηση 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.

2. Στην εξέταση και επεξεργασία της 
πρότασης περί 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.

2. Στην εξέταση και επεξεργασία της 
πρότασης περί κωδικοποίησης ή 
απλοποίησης 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.

3. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο 
άρθρο 43, παράγραφος 3, η απλοποιημένη 
διαδικασία χωρίς έκθεση επί της πρότασης 
επίσημης κωδικοποίησης δεν μπορεί να 

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

δεν μπορεί να εφαρμοστεί εάν αντιτεθεί η 
πλειοψηφία των μελών της αρμόδιας για 
νομικά θέματα επιτροπής ή της αρμόδιας επί 
της ουσίας επιτροπής

Or. en
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