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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην ανακοίνωση του Μαρτίου 2005 µε τον τίτλο «Βελτίωση της νοµοθεσίας για την
ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση»1 αναγνωρίστηκε ότι η απλούστευση
αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ. Η παρούσα ενέργεια αποτελεί την ανταπόκριση στα
αιτήµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για απλούστευση της
νοµοθεσίας της ΕΕ και βελτίωση της ποιότητάς της. Είναι πλήρως ενσωµατωµένη στην
αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβώνας για την επίτευξη της ανάπτυξης και της
απασχόλησης στην Ευρώπη και κατά συνέπεια επικεντρώνεται σε εκείνα τα στοιχεία του
κοινοτικού κεκτηµένου που αφορούν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Ο
γενικός της στόχος είναι να συµβάλει στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού ρυθµιστικού πλαισίου
το οποίο να πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές της νοµοθετικής διαδικασίας σεβόµενο
παράλληλα τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
Ακολουθώντας τις αρχές αυτές, η ΕΕ πρέπει να καταρτίζει κανονιστικές ρυθµίσεις µόνο εάν ο
στόχος της προτεινόµενης ενέργειας µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ.
Οποιαδήποτε τέτοιου είδους ενέργεια δεν πρέπει να ξεπερνά ό,τι είναι απαραίτητο για να
επιτευχθούν οι επιδιωκόµενοι στόχοι πολιτικής. Πρέπει να είναι αποτελεσµατική από
πλευράς κόστους και να έχει την απλούστερη µορφή κανονιστικής ρύθµισης που απαιτείται.
Από την άποψη αυτή σκοπός της απλούστευσης είναι να µειώσει το νοµοθετικό φόρτο, να
διευκολύνει την εφαρµογή της νοµοθεσίας και να την καταστήσει αποτελεσµατικότερη όσον
αφορά την επίτευξη των στόχων της.
Η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την τελευταία πεντηκονταετία παρήγαγε µεγάλο
όγκο κοινοτικής νοµοθεσίας, το λεγόµενο κοινοτικό κεκτηµένο, η οποία σε πολλές
περιπτώσεις έχει αντικαταστήσει 25 οµάδες κανόνων µε µία και έχει προσφέρει µε τον τρόπο
αυτό στις επιχειρήσεις µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και ένα ισότιµο πεδίο δράσης. Αυτό το
απόθεµα νοµοθεσίας ήταν καθοριστικό π.χ. για τη δηµιουργία της ενιαίας αγοράς, για την
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ και για τον καθορισµό επιπέδων προστασίας
από την ΕΕ για τους εργαζόµενους και τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, οποιαδήποτε
νοµοθετική ενέργεια µπορεί επίσης να συνεπάγεται έξοδα, παρεµπόδιση των επιχειρήσεων,
αποµάκρυνση πόρων από αποτελεσµατικότερες χρήσεις και σε κάποιες περιπτώσεις να δρα
περιοριστικά για την καινοτοµία, την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. Η πρόκληση είναι
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να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ρυθµιστικό περιβάλλον είναι
αναγκαίο, απλό και αποτελεσµατικό.
Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, το Μάρτιο του 2005, διατυπώνει µια αναθεωρηµένη
προσέγγιση για την περαιτέρω προώθηση της βελτίωσης της νοµοθεσίας µε σκοπό την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Επίκεντρό της είναι:
(1) η βελτίωση και επέκταση της χρήσης της αξιολόγησης του αντικτύπου για τις νέες
προτάσεις – συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης µιας µεθοδολογίας για τη µέτρηση του
διοικητικού κόστους2. Η Επιτροπή ενέκρινε τον Ιούνιο του 2005 νέες λεπτοµερέστερες
κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση του αντικτύπου. Η αξιολόγηση του αντικτύπου
βασίζεται στην αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης και σκοπός της είναι οι αρµόδιοι για τη χάραξη
πολιτικής να µπορούν να αποφασίζουν κατόπιν προσεκτικής ανάλυσης του δυνητικού
οικονοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου των νέων νοµοθετικών πράξεων.
(2) Η αναλυτική εξέταση των εκκρεµουσών νοµοθετικών προτάσεων. Το Σεπτέµβριο του
2005, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποσύρει, ύστερα από αναλυτικότερη
εξέταση, 68 προτάσεις που εκκρεµούσαν3.
(3) Η εισαγωγή µιας νέας µεθόδου για την απλούστευση της ισχύουσας νοµοθεσίας. Η
παρούσα ανακοίνωση διατυπώνει την αναθεωρηµένη προσέγγιση της Επιτροπής για το
µελλοντικό έργο απλούστευσης.
Η απλούστευση δεν είναι καινούριο θέµα4. Ωστόσο, είναι καιρός να ενταθούν οι προσπάθειές
µας. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε παλαιότερο έργο των θεσµικών οργάνων για την
απλούστευση των κοινοτικών κανόνων και για τη διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Έµφαση δίδεται κυρίως στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού ρυθµιστικού συστήµατος το οποίο
θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων της ατζέντας της Λισσαβώνας.
Η πρωτοβουλία αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις της
Ευρώπης (ΜΜΕ) οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και τα
δύο τρίτα της απασχόλησης. Λόγω του µικρού τους µεγέθους, οι ΜΜΕ υφίστανται
δυσανάλογη νοµοθετική και διοικητική επιβάρυνση, καθώς διαθέτουν πιο περιορισµένους
πόρους και εµπειρογνωµοσύνη για την αντιµετώπιση των συχνά πολύπλοκων κανόνων και
ρυθµίσεων. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να
ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες τους στο πλαίσιο της απλούστευσης. Από την πλευρά
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Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε µια κοινή µέθοδο της ΕΕ για την αξιολόγηση της διοικητικής
επιβάρυνσης που επιβάλλεται από τη νοµοθεσία, COM (2005) 518, της 21ης Οκτωβρίου 2005 και
SEC(2005) 1329.
Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Αποτέλεσµα της αναλυτικής εξέτασης των νοµοθετικών
προτάσεων που εκκρεµούν ενώπιον του νοµοθετικού οργάνου» COM(2005) 462.
Η πρώτη πρωτοβουλία απλούστευσης της νοµοθεσίας της ΕΕ ξεκίνησε το 1997· το δεύτερο συνολικό
πρόγραµµα απλούστευσης – COM(2003) 71 – ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2003. Ύστερα από εξέταση
42 τοµέων πολιτικής, η Επιτροπή προσδιόρισε 200 νοµοθετικές πράξεις µε δυνατότητα απλούστευσης
και ενέκρινε περισσότερες από 35 πρωτοβουλίες για την προώθηση της απλούστευσης. Έως σήµερα,
15 νοµοθετικές προτάσεις απλούστευσης εκκρεµούν ακόµη ενώπιον του νοµοθετικού οργάνου.
Επιπλέον, αποσκοπώντας στη βελτίωση της προσβασιµότητας, της αναγνωσιµότητας και της συνέπειας
του κοινοτικού κεκτηµένου έχει συντελεστεί σηµαντικό έργο για την παραγωγή ενοποιηµένων και
κωδικοποιηµένων κειµένων. Εξάλλου, πολλές εκατοντάδες καταργήσεις και δηλώσεις αναγνώρισης
του παρωχηµένου έχουν συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην περαιτέρω µείωση του όγκου του
κεκτηµένου.
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αυτή πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον περιορισµό του φόρτου των ΜΜΕ από τη
συγκέντρωση στατιστικών και δεδοµένων.
Ωστόσο, καλύτερη ρύθµιση δεν σηµαίνει κατάργηση των νοµοθετικών ρυθµίσεων.
Απλούστευση σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο σηµαίνει να γίνουν τα πράγµατα ευκολότερα
για τους πολίτες και για τους φορείς. Γεγονός που στη συνέχεια θα οδηγήσει σε
αποτελεσµατικότερο και καταλληλότερο νοµοθετικό πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων
πολιτικής της Κοινότητας.
2.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΕ

Η αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτηµένου πρέπει να γίνει µια συνεχής και συστηµατική
διαδικασία η οποία θα προσφέρει στο νοµοθέτη τη δυνατότητα να αναθεωρεί τη νοµοθεσία
λαµβάνοντας υπόψη όλα τα εύλογα συµφέροντα του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα.
Για να ξεκινήσει η διαδικασία προσδιορίστηκε, βάσει ευρείας διαβούλευσης, µια αρχική
οµάδα νοµοθετικών κειµένων που πρέπει να απλουστευθούν. Αυτή η διαδικασία θα
τροφοδοτηθεί στη συνέχεια µε νέες, συστηµατικότερες διαδικασίες εξέτασης για τον
εντοπισµό των µελλοντικών προτεραιοτήτων απλούστευσης µε βάση µια ευρεία ανάλυση του
αντικτύπου της νοµοθεσίας. Στη διαδικασία αυτή, η οποία περιλαµβάνει και λεπτοµερή
οικονοµική ανάλυση, θα ληφθούν πλήρως υπόψη οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές
φιλοδοξίες της ΕΕ ως ουσιαστικής σηµασίας στοιχεία του γενικότερου στόχου για βιώσιµη
ανάπτυξη όπως καθορίζεται στη Συνθήκη.
α.
Ένα κυλιόµενο πρόγραµµα που στηρίζεται στην πρακτική εµπειρία των
ενδιαφεροµένων µερών
Στο παράρτηµα 2 της παρούσας ανακοίνωσης καθορίζεται ένα κυλιόµενο πρόγραµµα το
οποίο αποτελεί µέρος της νέας στρατηγικής για την απλούστευση. Στο πρόγραµµα αυτό
προσδιορίζονται εκείνα τα τµήµατα της νοµοθεσίας τα οποία σκοπεύει να αναθεωρήσει και
να αξιολογήσει η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της επόµενης τριετίας, µε σκοπό την
απλούστευσή τους.
Στις αρχές του τρέχοντος έτους η Επιτροπή ξεκίνησε εκτεταµένη διαβούλευση µε τα κράτη
µέλη και την επιχειρηµατική κοινότητα, η οποία συµπληρώθηκε από δηµόσια διαβούλευση
µέσω του διαδικτύου5. Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης, που συνοψίζονται στο
παράρτηµα 1 της παρούσας ανακοίνωσης, εξετάζονται σε σύγκριση µε την εµπειρία της ίδιας
της Επιτροπής ώστε να σταθµιστεί η αξία κάθε πρότασης για την απλούστευση. Οι κανόνες
που είναι πιθανόν να παρακωλύουν την ανταγωνιστικότητα (συµπεριλαµβανοµένων των
διοικητικών απαιτήσεων) θα εξεταστούν από την Επιτροπή ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι
απαραίτητοι και ανάλογοι προς άλλα επιδιωκόµενα δηµόσια συµφέροντα. Από την πλευρά
αυτή, τα αποτελέσµατα που συγκεντρώνονται από υπηρεσίες υποστήριξης όπως είναι η
SOLVIT6 θα ληφθούν υπόψη, µαζί µε τα αποτελέσµατα των δηµόσιων διαβουλεύσεων, για
να προσδιοριστεί η φύση του προβλήµατος και οι πιθανές του λύσεις.
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Η Επιτροπή εγκαινίασε την 1η Ιουνίου 2005 µια έρευνα για τη «βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος»
(http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?userstate=checked&form=418&lang=EL).
Η
διαβούλευση αυτή συνεχίζεται έως το τέλος του έτους.
http://europa.eu.int/solvit/

4

EL

Το κυλιόµενο πρόγραµµα καλύπτει πολλές από τις συγκεκριµένες ανησυχίες που
εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ευρείας διαβούλευσης σε τοµείς-κλειδιά για
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όπως είναι το εταιρικό δίκαιο και οι
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, οι µεταφορές, η προστασία των καταναλωτών και τα
απόβλητα. Περιλαµβάνει επίσης τις προτεραιότητες που έχουν ήδη καθοριστεί από το
Συµβούλιο7. Το πρόγραµµα θα αναθεωρείται και θα επικαιροποιείται συστηµατικά.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα συµπεριλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες για τη νοµοθετική
απλούστευση στα ετήσια προγράµµατά της νοµοθετικού έργου και σκοπεύει να εκδώσει
σειρά συµπληρωµατικών ανακοινώσεων στις οποίες θα περιγράφεται αναλυτικότερα ο
τρόπος µε τον οποίο θα προωθηθεί ή θα ενσωµατωθεί η απλούστευση στους τοµείς της
γεωργίας8, του περιβάλλοντος9, της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας10, της
αλιείας11, της φορολογίας, των τελωνείων, της στατιστικής12 και του εργατικού δικαίου13. Οι
ανακοινώσεις αυτές θα συµβάλουν στη διαβούλευση µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Το κυλιόµενο πρόγραµµα περιλαµβάνει συνολικές πρωτοβουλίες για την απλούστευση σε
τοµείς κλειδιά για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όπως είναι η νοµοθεσία για τα
απόβλητα και την επισήµανση. Περιλαµβάνει επίσης ειδικούς για κάθε κλάδο κανόνες σε
τοµείς όπως τα αυτοκίνητα ή τα προϊόντα κατασκευών, καθώς και οριζόντιους κανόνες µε
αντίκτυπο σε πολλούς κλάδους σε τοµείς όπως οι δηµόσιες συµβάσεις ή η φορολογία.
β.

Μια προσέγγιση µε βάση τη συνεχή και διεξοδική τοµεακή αξιολόγηση

Η Επιτροπή, για να συνεχίσει την αξιολόγηση του κεκτηµένου, πέρα από το παρόν
πρόγραµµα απλούστευσης θα εξετάσει την ανάγκη απλούστευσης από την τοµεακή
προοπτική. Αυτού του είδους η προσέγγιση θα κάνει δυνατή την αξιολόγηση της γενικής
αποτελεσµατικότητας του νοµοθετικού πλαισίου για κάθε συγκεκριµένο τοµέα και του
περιθωρίου που υπάρχει για περαιτέρω απλούστευση. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε τοµέα, θα
εξεταστεί ο αντίκτυπος τόσο της γενικής νοµοθεσίας όσο και εκείνης που αφορά ειδικά το
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Το Νοέµβριο του 2004, το Συµβούλιο «Ανταγωνιστικότητα» προσδιόρισε 15 τοµείς προτεραιότητας
για την απλούστευσης της νοµοθεσίας της ΕΕ. Ανταποκρινόµενη η Επιτροπή, µε την έγκριση τριών
νοµοθετικών προτάσεων και την έναρξη επτά µη νοµοθετικών πρωτοβουλιών – οι οποίες σε
µεταγενέστερο στάδιο µπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω νοµοθετικές πρωτοβουλίες, έως το τέλος του
έτους θα έχει καλύψει τις 13 από τις 15 προτεραιότητες του Συµβουλίου.
Ανακοίνωση «για την απλούστευση και βελτιωµένη νοµοθετική κατάστρωση της κοινής γεωργικής
πολιτικής», COM(2005) 509.
Η Επιτροπή ενέκρινε έγγραφο εργασίας µε τον τίτλο «Βελτίωση της νοµοθεσίας και θεµατικές
στρατηγικές για το περιβάλλον» - COM(2005) 466 τελικό.
Η Επιτροπή θα υποβάλει το 2006 µια νέα στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια για την περίοδο
2007-2012.
Η Επιτροπή ενέκρινε το ∆εκέµβριο του 2004 µια ανακοίνωση σχετικά µε τις «Προοπτικές
απλούστευσης και βελτίωσης του ρυθµιστικού περιβάλλοντος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής»
(COM(2004) 820) και ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της µε τον τίτλο «Ανάλυση των
δυνατοτήτων απλούστευσης και βελτίωσης του ρυθµιστικού περιβάλλοντος της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής και εφαρµογή του» (SEC(2004) 1596). Πριν από το τέλος του έτους, η Επιτροπή θα εγκρίνει
ένα πολυετές σχέδιο για την απλούστευση της ΚΑΠ ύστερα από διαβουλεύσεις µε τις δηµόσιες
διοικήσεις και τον κλάδο.
Στην αναµενόµενη πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές στατιστικό πρόγραµµα 2008-2012 και, ως
δοκιµαστική άσκηση, στο ετήσιο πρόγραµµα εργασίας για το 2007 θα περιληφθούν ορισµένες
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη µείωση των στατιστικών απαιτήσεων σε τοµείς χαµηλής
προτεραιότητας.
Η Επιτροπή θα υποβάλει το 2006 Πράσινη Βίβλο για την ανάπτυξη του εργατικού δικαίου.
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συγκεκριµένο τοµέα. Θα συµπεριληφθεί ανάλυση των οφελών και των δαπανών, διοικητικών
και άλλων, της εν λόγω νοµοθεσίας.
Η προσοχή θα επικεντρωθεί αρχικά σε τρεις τοµείς: αυτοκίνητα, κατασκευές και απόβλητα. Ο
αντίκτυπος του τρέχοντος ρυθµιστικού περιβάλλοντος µετράται, σε στενή συνεργασία µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη, για να σχεδιαστεί η βιώσιµη ανάπτυξη αυτών των κλάδων της
βιοµηχανίας και να καθοριστεί η καλύτερη δυνατή προσέγγιση του ρυθµιστικού πλαισίου.
Για παράδειγµα, η πρωτοβουλία CARS 2114 στον τοµέα των αυτοκινήτων αναµένεται να
συστήσει σηµαντική µείωση του όγκου της κοινοτικής νοµοθεσίας παραπέµποντας απευθείας
σε διεθνή µέτρα και αναπτύσσοντας ευελιξία όσον αφορά την εκτίµηση της συµµόρφωσης
και των διαδικασιών δοκιµών για τα οχήµατα.
Συµβαδίζοντας µε τους προσανατολισµούς της ανακοίνωσης σχετικά µε την «Εφαρµογή του
κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβώνας: Πλαίσιο πολιτικής για την ενίσχυση του
µεταποιητικού τοµέα της ΕΕ – προς µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση της βιοµηχανικής
πολιτικής»15, η Επιτροπή θα εφαρµόσει σταδιακά την προσέγγιση αυτή και σε άλλους τοµείς
της βιοµηχανίας, όπως τα φάρµακα, η µηχανολογία, οι τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών και οι τοµείς έντασης ενέργειας. Η απλούστευση θα εξετάσει επίσης τοµείς
νοµοθεσίας που έχουν αντίκτυπο σε πολλούς τοµείς. Τα αποτελέσµατα αυτών των ασκήσεων
εξέτασης θα ενσωµατωθούν στο κυλιόµενο πρόγραµµα.
Η προσέγγιση θα επεκταθεί στις υπηρεσίες, οι οποίες αποτελούν πάνω από το 70% του
ΑΕγχΠ της ΕΕ. Οι υπηρεσίες τροφοδοτούν την υπόλοιπη οικονοµία και δηµιουργούν
σηµαντικές αγορές για τα βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα, όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι
σιδηρόδροµοι, η αεροδιαστηµική και ο εξοπλισµός παραγωγής ενέργειας. Καθώς όλο και
περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται σε διασυνοριακή βάση στην εσωτερική αγορά, είναι
σηµαντικό το ρυθµιστικό περιβάλλον της ΕΕ να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τους, η
οποία µε τη σειρά της θα προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε ολόκληρη την οικονοµία
της ΕΕ.
Η απλούστευση θα βασιστεί σε διεξοδική ανάλυση του αντικτύπου για όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων και της βιοµηχανίας, λαµβάνοντας υπόψη
τους στόχους που επιδιώκει η νοµοθεσία. Οι τοµείς προτεραιότητας για τη µεταποιητική
βιοµηχανία προσδιορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.
3.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ

Η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιµοποιήσει τις ακόλουθες µεθόδους για την απλούστευση.
α.

Κατάργηση

Πολλές από τις νοµοθετικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από το 1957 κι έπειτα είναι πλέον
ακατάλληλες ή παρωχηµένες λόγω της τεχνικής ή της τεχνολογικής προόδου, των εξελίξεων
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Η πρωτοβουλία «Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century» (CARS 21) είναι µια
οµάδα υψηλού επιπέδου η οποία εξετάζει την ισχύουσα νοµοθεσία µε σκοπό τη βελτίωση του
ρυθµιστικού πλαισίου που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Η οµάδα
αυτή θα κάνει συστάσεις σχετικά µε ένα ρυθµιστικό χάρτη πορείας για τα επόµενα 10 χρόνια. Βλ.
επίσης http://europa.eu.int/comm/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm
COM(2005) 474 τελικό
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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. Σε πολλές
περιπτώσεις οι παρωχηµένες αυτές πράξεις έχουν ήδη επίσηµα καταργηθεί. Ωστόσο,
υπάρχουν πράξεις που ισχύουν οι οποίες δεν έχουν κανένα αντίκτυπο ή έχουν µικρό
αντίκτυπο στην πράξη. Ορισµένες από τις διατάξεις των πράξεων αυτών εξακολουθούν να
δηµιουργούν υποχρεώσεις, ιδίως διοικητικής φύσης, τόσο για τις διοικητικές αρχές όσο και
για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει την
κατάργηση των νοµοθετικών εκείνων πράξεων που είναι ακατάλληλες ή παρωχηµένες16.
Ωστόσο, είναι σηµαντικό την κατάργηση των κοινοτικών µέσων να ακολουθήσει η
κατάργηση των αντίστοιχων εθνικών µέτρων εφαρµογής ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό
πρακτικό αποτέλεσµα. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα πλεονεκτήµατα ενός απλούστερου
ρυθµιστικού περιβάλλοντος από την πλευρά της Κοινότητας δεν ακυρώνονται από νέους
εθνικούς κανόνες και νέα τεχνικά εµπόδια. Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή θεωρεί ότι η
πρότασή της για την κατάργηση της οδηγίας σχετικά µε τα προσυσκευασµένα προϊόντα17
αποτελεί µια δοκιµή όσον αφορά την πολιτική βούληση του συννοµοθέτη να αντιµετωπίσει
την πρόκληση της απλούστευσης.
Έχει εξεταστεί η πιθανότητα εισαγωγής «ρητρών λήξης ισχύος» στις νοµοθετικές προτάσεις
της Επιτροπής ώστε να µην γίνονται παρωχηµένες και γενικότερα να υποχρεώνεται ο
νοµοθέτης να ελέγχει τακτικά την καταλληλότητα, την αποτελεσµατικότητα και την
αναλογικότητα των ρυθµίσεων που βρίσκονται σε ισχύ. Αν και δεν αποκλείεται η επιλογή
αυτή, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ρήτρες επανεξέτασης εξυπηρετούν παρόµοιο σκοπό ενώ
παράλληλα παρουσιάζουν χαµηλότερο κίνδυνο δηµιουργίας νοµικών κενών.
Για να συµβάλει στην αποτροπή δηµιουργίας παρωχηµένων ρυθµίσεων, η Επιτροπή σκοπεύει
στο µέλλον να εισαγάγει στις νοµοθετικές της προτάσεις είτε ρήτρα επανεξέτασης είτε, στις
περιπτώσει όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργηθεί αντίθετο αποτέλεσµα για τη συνέχεια
δικαίου, ρήτρα λήξης ισχύος.
β.

Κωδικοποίηση18

Η κωδικοποίηση συµβάλλει σε πολύ µεγάλο βαθµό στον περιορισµό του όγκου της
κοινοτικής νοµοθεσίας και, ταυτόχρονα, προσφέρει κείµενα µε µεγαλύτερη αναγνωσιµότητα
και ασφάλεια δικαίου, διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό τη διαφάνεια και την εφαρµογή. Η
Επιτροπή θα συνεχίσει το πρόγραµµά της για την κωδικοποίηση19 µε στόχο την ολοκλήρωση
της κωδικοποίησης του κεκτηµένου έως το 2007. Οι µεταφράσεις και στη συνέχεια η

16
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Το Φεβρουάριο του 2004 εκδόθηκαν λεπτοµερείς κανόνες προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την
εφαρµογή αυτής της πτυχής της πολιτικής για την απλούστευση, σχετικά µε τις αυτόνοµες πράξεις της
Επιτροπής, από τη Γενική Γραµµατεία και τη Νοµική Υπηρεσία.
COM(2004) 708. Η πρόταση περιλαµβάνει ένα µηχανισµό ο οποίος απαγορεύει στα κράτη µέλη να
θεσπίσουν ρυθµιστικές διατάξεις σε εθνικό επίπεδο για ό,τι καταργείται η ρύθµιση σε κοινοτικό
επίπεδο.
Κωδικοποίηση ονοµάζεται η διαδικασία κατά την οποία οι διατάξεις µιας πράξης και όλες οι
τροποποιήσεις της συγκεντρώνονται σε µία νέα δεσµευτική από νοµικής άποψης πράξη, η οποία
καταργεί όλες τις πράξεις που αντικαθιστά, χωρίς να µεταβάλλεται η ουσία των διατάξεων αυτών.
Το Νοέµβριο του 2001 η Επιτροπή ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα κωδικοποίησης
(COM(2001)645) για όλο το κοινοτικό παράγωγο δίκαιο.
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ενοποίηση20 των πράξεων και στις 20 επίσηµες γλώσσες σηµαίνει σηµαντική αύξηση του
αριθµού των κωδικοποιηµένων κειµένων που θα εγκριθούν από το τέλος του 2005.
γ.

Αναδιατύπωση21

Η αναδιατύπωση είναι µια δυναµική µέθοδος απλούστευσης, επειδή την ίδια στιγµή
τροποποιεί και κωδικοποιεί τις εν λόγω νοµοθετικές πράξεις.
Ύστερα από τη διοργανική συµφωνία22, η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιµοποιήσει την τεχνική
αυτή κατάλληλα κατά την υποβολή προτάσεων τροποποίησης πράξεων που ήδη υπάρχουν.
Προτεραιότητα θα δοθεί στη συγχώνευση των νοµικών πράξεων για τη µεγιστοποίηση των
συνεργιών, την ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων και πλεονασµών και για την αύξηση της
διαφάνειας και της συνέπειας των κοινοτικών κανόνων. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του
δυναµικού αλλά πολύπλοκου αυτού µέσου, η µέθοδος αυτή πρέπει να χρησιµοποιηθεί ιδίως
σε περιπτώσεις ουσιαστικών τροποποιήσεων στις οποίες είναι σαφές ότι συµβάλλει στη
σαφήνεια, στην αποδοτικότητα και στην απλούστευση του κοινοτικού δικαίου.
Ο τοµέας των αποβλήτων διέπεται από 18 οδηγίες και 6 κανονισµούς, ενώ 22 κοινοτικές
πράξεις ρυθµίζουν την επισήµανση των τροφίµων. Η αναδιατύπωση των κειµένων αυτών θα
προσφέρει στους οικονοµικούς φορείς ένα σαφέστερο και πιο εύχρηστο ρυθµιστικό πλαίσιο.
δ.

Τροποποίηση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος

Η εξέταση της προσέγγισης των διατάξεων που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες απαιτείται και
για τη βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος. Η πολιτική συναίνεση είναι απαραίτητο να
συνοδεύει και να υποστηρίζει την αλλαγή σε οποιοδήποτε τοµέα πολιτικής.
Από κοινού ρύθµιση και βασικές προϋποθέσεις
Η από κοινού ρύθµιση µπορεί, σε ορισµένες περιπτώσεις, να είναι αποδοτικότερη από άποψη
κόστους και πιο πρόσφορη µέθοδος για την επίτευξη ορισµένων στόχων πολιτικής σε
σύγκριση µε τα κλασικά νοµοθετικά εργαλεία. Η τυποποίηση από ανεξάρτητους οργανισµούς
είναι ένα παράδειγµα ευρέως αναγνωρισµένου µέσου «από κοινού ρύθµισης». Υποστηρίζεται
ενεργά από την Επιτροπή ως εναλλακτική ή συµπληρωµατική λύση στη νοµοθεσία23.
Ενώ κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει ανάµεικτα αποτελέσµατα, σήµερα η ∆ιοργανική
Συµφωνία για τη βελτίωση της νοµοθεσίας παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο για εναλλακτικές
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Ενοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία οι διατάξεις µιας πράξης και όλες οι τροποποιήσεις της
συγκεντρώνονται µηχανικά χωρίς καµία παρέµβαση. Η ενοποίηση ολόκληρου του κεκτηµένου της ΕΕ
ολοκληρώθηκε, όπως είχε προγραµµατιστεί, το καλοκαίρι του 2003 και το αποτέλεσµα διατίθεται
δωρεάν στο κοινό µέσω του ιστοτόπου EUR-Lex.
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.
∆ιοργανική Συµφωνία, της 28ης Νοεµβρίου 2001, για µια πλέον συστηµατοποιηµένη χρήση της
τεχνικής της αναδιατύπωσης των νοµικών πράξεων (ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ.1)
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το ρόλο της ευρωπαϊκής τυποποίησης στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής πολιτικής και νοµοθεσίας (COM(2004) 674 τελικό) και πρόταση απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής
τυποποίησης (COM(2005) 377 τελικό).
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µεθόδους ρύθµισης το οποίο θα ενισχύσει την αξιοπιστία τους και τελικά θα διευκολύνει τη
χρήση τους.
Για πολλά βιοµηχανικά και καταναλωτικά προϊόντα, η σήµανση CE µαρτυρεί ότι ένα προϊόν
έχει πιστοποιηθεί και µπορεί να διατεθεί στην αγορά της Κοινότητας. Η αντίστοιχη κοινοτική
προσέγγιση για την τεχνική εναρµόνιση περιορίζει το περιεχόµενο της κοινοτικής νοµοθεσίας
στις απαραίτητες προϋποθέσεις, παραπέµποντας στα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα για
όλες τις λεπτοµερείς τεχνικές προδιαγραφές και προβλέποντας απλές διαδικασίες εκτίµησης
της συµµόρφωσης. Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, η πολιτική αυτή έχει οδηγήσει σε
σηµαντική µείωση της παρέµβασης των δηµόσιων αρχών (εθνικών και ευρωπαϊκών) πριν από
τη διάθεση προϊόντων στην αγορά· παρέχεται µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στις δυνάµεις της
αγοράς για να εξασφαλίζουν ότι µόνο ασφαλή προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά.
Αυτή η ρυθµιστική προσέγγιση επανεξετάζεται αυτή τη στιγµή από την Επιτροπή. Εάν
ενισχυθεί το αποτέλεσµα θα είναι να εφαρµοστεί η προσέγγιση αυτή σε όσο το δυνατόν
περισσότερους τοµείς και ακόµη και πέρα από την τεχνική εναρµόνιση των βιοµηχανικών
προϊόντων, π.χ. στον τοµέα των υπηρεσιών. ∆εν υπάρχει αµφιβολία πως ό,τι έχει επιτευχθεί
σε τοµείς ευαίσθητους ως προς την ασφάλεια, όπως είναι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή
µηχανήµατα µπορεί να εφαρµοστεί - ή να αναπτυχθεί περισσότερο - σε άλλους τοµείς όπως
είναι τα καλλυντικά, οι εκποµπές θορύβου από µηχανήµατα ή η υγεία και η ασφάλεια κατά
την εργασία.
Σε άλλους τοµείς, η νοµοθεσία της ΕΕ µπορεί να περιέχει λιγότερο λεπτοµερείς διατάξεις που
βρίσκονται σε βασικά κείµενα και εποµένως να είναι περισσότερο ευέλικτη εάν, βάσει του
νοµοθετικού πλαισίου, αναγνωριστεί η αρµοδιότητα της Επιτροπής να θεσπίζει µέτρα
εφαρµογής µε ταχύτερες διαδικασίες. Το Απρίλιο του 2004, η Επιτροπή τροποποίησε µια
πρόταση για τροποποίηση των κανόνων που αφορούν τις εκτελεστικές αρµοδιότητες της
Επιτροπής24.
Η Επιτροπή θα προωθήσει µια απλούστερη νοµοθετική µέθοδο και θα αυξήσει την
υποστήριξή της στην τυποποίηση, η οποία έχει αποδείξει την αξία της µέσα στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών. Για παράδειγµα, η ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων για
τις τεχνικές προδιαγραφές του ξύλου θα επιτρέψει την κατάργηση της υπάρχουσας οδηγίας.
Ένα ακόµη παράδειγµα είναι τα πρότυπα για την ορθή εργαστηριακή πρακτική, χάρη στα
οποία εφαρµόστηκαν οι απαιτήσεις των οδηγιών για τα καλλυντικά χωρίς περαιτέρω
νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Από τις οδηγίες στους κανονισµούς
Όπως έκανε σαφές η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Βελτίωση της νοµοθεσίας για την
ανάπτυξη και την απασχόληση», η επιλογή της κατάλληλης νοµοθετικής προσέγγισης πρέπει
να βασίζεται σε προσεκτική ανάλυση. Η αντικατάσταση οδηγιών µε κανονισµούς µπορεί, υπό
ορισµένες προϋποθέσεις, να συµβάλει στην απλούστευση, αφού οι κανονισµοί απαιτούν
άµεση εφαρµογή, εγγυώνται ότι όλοι οι παράγοντες υπόκεινται στους ίδιους κανόνες την ίδια
στιγµή και επικεντρώνουν την προσοχή στη συγκεκριµένη εφαρµογή των κανόνων της ΕΕ.
Αυτή η συµβολή στην απλούστευση αναγνωρίστηκε ευρέως στις διαβουλεύσεις, όπου
υπογραµµίστηκε η άποψη ότι θα αποτρέψει τις διαφοροποιήσεις της εφαρµογής σε κάθε
κράτος µέλος.

24
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COM(2004) 324, για την τροποποίηση του COM(2002) 719
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης και λαµβάνοντας υπόψη το Πρωτόκολλο της
Συνθήκης για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, η Επιτροπή σκοπεύει να
διερευνήσει ακόµη περισσότερο, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα της απλούστευσης µέσω
της αντικατάστασης των οδηγιών από κανονισµούς.
ε.

Ενίσχυση της χρήσης της τεχνολογίας των πληροφοριών

Οι µεγάλες δυνατότητες της τεχνολογίας των πληροφοριών 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 του λάθους.
Η απλούστευση θα εξεταστεί ειδικότερα στο επικείµενο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση που θα ξεκινήσει το 2006 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i201025,
το οποίο θα επικεντρωθεί στην αξιοποίηση των άµεσων εµπειριών και ορθών πρακτικών που
παρουσιάζουν απτά οφέλη όσον αφορά την αποδοτικότητα και την ικανοποίηση του χρήστη.
Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι το νοµικό και επιχειρησιακό πλαίσιο της ΕΕ µπορεί να
υποστηρίξει τις απλουστευµένες και χωρίς χρήση χαρτιού.
Όπου κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα προτείνει τροποποιήσεις της νοµοθεσίας µε σκοπό την
αλλαγή των διαδικασιών ώστε να αξιοποιηθούν τα σύγχρονα εργαλεία και η σύγχρονη
τεχνολογία. Το προπαρασκευαστικό έργο έχει προχωρήσει αρκετά όσον αφορά τον
εκσυγχρονισµό του τελωνειακού κώδικα και υπάρχουν ήδη προτάσεις που εκκρεµούν στον
τοµέα της φορολογίας. Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία
µπορούν επίσης να απλουστευθούν εάν αξιοποιηθούν περισσότερο τα εργαλεία της
τεχνολογίας των πληροφοριών.
Η Επιτροπή θα ενισχύσει τις πρωτοβουλίες της στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
µε ένα σχέδιο δράσης για το θέµα αυτό το 2006. Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι κώδικες της
Κοινότητας θα προσαρµοστούν ώστε να µεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες των σύγχρονων
τεχνολογιών των πληροφοριών.
4.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Η Επιτροπή θα µπορέσει να υλοποιήσει τον κοινό στόχο – την προώθηση ενός καλύτερου
ρυθµιστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες µας ώστε να ενισχυθεί η
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα – µόνο εάν όλα τα θεσµικά όργανα υποστηρίξουν απόλυτα τη
στρατηγική και αναλάβουν πλήρως το µερίδιο των ευθυνών τους στην προσπάθεια αυτή.
Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί όχι µόνο µια κοινή µέθοδος αλλά και µια κοινή
νοοτροπία:
– Η Επιτροπή θα ασκήσει το δικαίωµα νοµοθετικής πρωτοβουλίας της καταρτίζοντας
προτάσεις για την απλούστευση. Σύµφωνα µε τις πρακτικές για την καλύτερη νοµοθεσία,
αυτό θα επιφέρει λεπτοµερείς εκ των υστέρων αξιολογήσεις και ενδελεχείς διαβουλεύσεις

25
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i2010 - Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (COM(2005)
229)
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µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς και προσεκτικές εκτιµήσεις διαφόρων επιλογών για να
αποδειχτεί η προστιθέµενη αξία των προτεινόµενων µέτρων σε σχέση µε την ανάπτυξη και
την απασχόληση. Για να εξασφαλιστεί ότι οι προτεραιότητές της για την απλούστευση
εφαρµόζονται έγκαιρα σε όλους τους τοµείς, θα θεσπίσει τα κατάλληλα εσωτερικά µέτρα
για την παρακολούθηση της προόδου και την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Σώµα των
Επιτρόπων.
– ∆εδοµένου ότι είναι αρµοδιότητα του συννοµοθέτη να εγκρίνει τις προτάσεις
απλούστευσης που υποβάλλονται από την Επιτροπή, είναι σηµαντικό η ∆ιοργανική
Συµφωνία του 2003 για τη βελτίωση της νοµοθεσίας να εφαρµοστεί πλήρως και να
αξιοποιηθούν όλα τα µέσα για την προώθηση της απλούστευσης της νοµοθεσίας της ΕΕ
µέσα στο πλαίσιο αυτό. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή υπενθυµίζει τη δέσµευση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση των µεθόδων
εργασίας για την απλούστευση26. Έχει αναγνωριστεί επίσης η ανάγκη να θεσπιστεί µια
κοινή προσέγγιση για την αξιολόγηση του αντικτύπου από τα τρία θεσµικά όργανα και η
Επιτροπή ευελπιστεί ότι θα επιτευχθεί συµφωνία έως το τέλος του έτους.
– Επιπλέον, το ρυθµιστικό περιβάλλον για τις εταιρείες της ΕΕ µπορεί να βελτιωθεί µόνο
εάν οι πρωτοβουλίες που λαµβάνονται σε επίπεδο ΕΕ συνοδεύονται από εξίσου φιλόδοξα
προγράµµατα στα κράτη µέλη. Αντίθετα από την άποψη που επικρατεί, το ρυθµιστικό
περιβάλλον για τις εταιρείες αποτελείται κυρίως από εθνικούς κανόνες. Πέρα από την
κοινοτική νοµοθεσία επιβάλλονται από τους εθνικούς νοµοθέτες πρόσθετες τεχνικές
απαιτήσεις, υποχρεώσεις επισήµανσης, διαδικασίες αδειοδότησης και άλλες υποχρεώσεις
διοικητικής µορφής. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εξετάζει το θέµα της βελτίωσης της
νοµοθεσίας σύµφωνα µε την ανοικτή µέθοδο συντονισµού που δηµιουργήθηκε για την
παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας. Η
Επιτροπή θα προωθήσει επίσης την απλούστευση µέσα στο πλαίσιο του ελέγχου της στα
εθνικά µέτρα για τη συµµόρφωση µε το κοινοτικό δίκαιο.
5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ξεκινώντας από ένα πρόγραµµα εργασίας µε βάση τα στοιχεία που δίνουν τα κράτη µέλη και
τα ενδιαφερόµενα µέρη, η Επιτροπή θα αναπτύξει τις προτεραιότητές της για την
απλούστευση ακολουθώντας:
– µια συνολική ανάλυση επιλεγµένων τοµέων όσον αφορά τον αντίκτυπο της νοµοθεσίας,
συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών,
– µια µέθοδο απλούστευσης που θα βασίζεται σε τεχνικές όπως η κατάργηση, η
κωδικοποίηση, η αναδιατύπωση και η αλλαγή των µεθόδων εφαρµογής,
– µια νοµοθετική µέθοδο η οποία θα επιδεικνύει σαφή προτίµηση στις ουσιαστικές
απαιτήσεις και όχι στις τεχνικές προδιαγραφές, στην αυξηµένη χρήση της από κοινού
ρύθµισης, στην προώθηση και µεγαλύτερη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών,
– την αυξηµένη χρήση, εφόσον κρίνεται κατάλληλο και κατά περίπτωση, των κανονισµών
αντί των οδηγιών, καθώς και των ρητρών επανεξέτασης.
26
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15 νοµοθετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε το πρόγραµµα απλούστευσης του 2003
εκκρεµούν ακόµη ενώπιον του νοµοθετικού οργάνου.
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Με σκοπό να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρµογή των προτεραιοτήτων της απλούστευσης, η
Επιτροπή θα απλοποιήσει τις εσωτερικές µεθόδους εργασίας της για να εξασφαλίσει τη
συνολική παρακολούθηση της διαδικασίας απλούστευσης, τόσο σε διοικητικό όσο και σε
πολιτικό επίπεδο. Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις τακτικές διαβουλεύσεις µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε τον τρόπο περαιτέρω ανάπτυξης του προγράµµατος της
απλούστευσης κατά τα επόµενα χρόνια.
Έχοντας κατά νου την ανάγκη να υπάρξει κοινή δέσµευση εκ µέρους των θεσµικών οργάνων
όσον αφορά την απλούστευση, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο,
την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών να
εκφράσουν την άποψή τους σχετικά µε την παρούσα ανακοίνωση.

EL

12

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αποτελέσµατα της διαδικασίας διαβούλευσης
Τα κράτη µέλη και οι κύριες ενώσεις των επιχειρήσεων απέστειλαν λεπτοµερείς εκθέσεις,
στις οποίες συνήθως περιγράφονταν οι δυσκολίες που συναντούν και περιλαµβάνοντας
προτάσεις για την αντιµετώπισή τους. Ο τοµέας πολιτικής µε τις συχνότερες αναφορές ήταν η
περιβαλλοντική προστασία, ακολουθούµενος από τη γεωργία και την ασφάλεια των
τροφίµων, το εταιρικό δίκαιο, τις µεταφορές και την πολιτική για τους καταναλωτές.
Η προκαταρκτική ανάλυση της συνεχιζόµενης διαβούλευσης στο ∆ιαδίκτυο δείχνει ότι η
αντίδραση του κοινού συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε τη γραφειοκρατία όσον αφορά τους
εθνικούς ή τοπικούς κανόνες, και όχι µε τη νοµοθεσία της ΕΕ. Τα προβλήµατα που τίθενται
συχνότερα αφορούν τους κανόνες που συνδέονται µε τη φορολογία και µε θέµατα
απασχόλησης, όπου η εθνική νοµοθεσία έχει κυρίαρχο ρόλο.
Οι ανάγκες απλούστευσης που προκύπτουν από τη διαβούλευση µε τα κράτη µέλη και τα
ενδιαφερόµενα µέρη εµπίπτουν σε πέντε µεγάλες κατηγορίες:
• αποσαφήνιση και βελτίωση της αναγνωσιµότητας της νοµοθεσίας: πολλοί
προβληµατισµοί συνδέονται µε ασαφείς ή ατελείς έννοιες, ορισµούς ή διατάξεις. Οι
ασάφειες δηµιουργούν ανασφάλεια δικαίου και ανακολουθίες όταν οι οδηγίες της ΕΕ
µεταφέρονται στην εθνική νοµοθεσία, οι οποίες µε τη σειρά τους οδηγούν σε στρέβλωση
του ανταγωνισµού και κερµατισµό της εσωτερικής αγοράς. Από την πλευρά αυτή, σε
ορισµένες περιπτώσεις τονίστηκε ότι η µεγαλύτερη χρήση κανονισµών, αντί των οδηγιών,
θα περιόριζε την εσφαλµένη ή αποκλίνουσα µεταφορά σε εθνικό επίπεδο. Σε πολλές
επίσης περιπτώσεις τονίστηκε ότι είναι πολύ σηµαντικό να συνεχιστεί η ενοποίηση και η
κωδικοποίηση της κοινοτικής νοµοθεσίας ώστε να βελτιωθεί η προσβασιµότητα και η
αναγνωσιµότητά της·
• επικαιροποίηση και εκσυγχρονισµός του ρυθµιστικού πλαισίου: τα ενδιαφερόµενα
µέρη επεσήµαναν έναν αριθµό νοµικών κειµένων τα οποία περιέχουν ορισµούς ή
διαδικασίες που δεν συµβαδίζουν πλέον µε την τεχνική, οικονοµική ή τοµεακή
πραγµατικότητα, καθώς και διαδικασίες οι οποίες είναι αδικαιολόγητα επαχθείς ή αργές.
Τα ενδιαφερόµενα µέρη υπέβαλαν επίσης παραδείγµατα νοµικών πράξεων οι οποίες σε
µεγάλο βαθµό έχουν αποστερηθεί της ουσίας τους λόγω της εξέλιξης άλλων τµηµάτων του
κεκτηµένου, αλλαγών στη Συνθήκη ή ανάπτυξης των διεθνών των κανόνων. Τέλος, ένα
µέρος της νοµοθεσίας πιστεύεται ότι δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει τους στόχους του
και, συνεπώς, έγιναν προτάσεις για να αλλάξει η προσέγγιση·
• µείωση διοικητικών δαπανών27: σε πολλές περιπτώσεις τα ενδιαφερόµενα µέρη έθεσαν
το θέµα των αυστηρών, αδικαιολόγητα περίπλοκων και υπερβολικών γραφειοκρατικών
διαδικασιών, οι οποίες δηµιουργούν κωλύµατα ιδιαίτερα στις ΜΜΕ λόγω του ότι δεν
διαθέτουν ανθρώπινους πόρους. Για παράδειγµα, καταγράφηκαν πολλά σχόλια τόσο από
27
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Ως διοικητικές δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι επιχειρήσεις, ο τοµέας του
εθελοντισµού, οι δηµόσιες αρχές και οι πολίτες για να ανταποκριθούν στις νοµικές υποχρεώσεις
παροχής πληροφοριών σχετικά µε τη δραστηριότητα ή την παραγωγή τους, είτε προς τις δηµόσιες
αρχές είτε προς ιδιωτικούς φορείς. Ο όρος πληροφορίες χρησιµοποιείται µε ευρεία έννοια, δηλ.
περιλαµβάνει δαπάνες επισήµανσης, υποβολής εκθέσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης που
απαιτούνται για την παροχή των πληροφοριών και της καταχώρισης.
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επιχειρήσεις όσο και από δηµόσιες διοικήσεις σχετικά µε τη συχνότητα και τον
επαναλαµβανόµενο χαρακτήρα των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και στατιστικών
στοιχείων, καθώς και µε το βαθµό λεπτοµέρειας που απαιτείται για να ανταποκριθούν σε
αυτές·
• ενίσχυση της συνέπειας του κεκτηµένου: αρκετά σχόλια αφορούσαν τις
αλληλεπικαλύψεις, τον ανεπαρκή συντονισµό ή τις προβαλλόµενες ασυνέπειες µεταξύ
τµηµάτων της νοµοθεσίας της ΕΕ. Από την άποψη αυτή, ορισµένα ενδιαφερόµενα µέρη
έδωσαν συγκεκριµένα παραδείγµατα περιπτώσεων στις οποίες, κατά την άποψή τους, δεν
εξασφαλίζεται η συνοχή των µέσων για τον ίδιο τοµέα πολιτικής ή µεταξύ πολλών
τοµέων·
• βελτίωση της αναλογικότητας του κεκτηµένου: πολλοί από εκείνους που συµµετείχαν
στη διαβούλευση θεωρούν ότι ορισµένες διατάξεις είναι υπερβολικά ρυθµιστικές,
δυσανάλογες και πολύ δαπανηρές σε σχέση µε τους στόχους οι οποίοι επιδιώκονται. Αυτή
είναι ίσως η σηµαντικότερη ανησυχία και ταυτόχρονα η δυσκολότερη στην αντιµετώπισή
της καθώς αφορά την ουσία των νοµικών πράξεων, οι οποίες είναι το αποτέλεσµα µιας
νοµοθετικής διαδικασίας κατά την οποία οι διάφορες πτυχές έχουν εξεταστεί από το
νοµοθέτη. Αυτό το είδος της αξιολόγησης µπορεί να γίνει µόνο κατά περίπτωση,
λαµβάνοντας υπόψη όλα τα έννοµα συµφέροντα του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Κυλιόµενο πρόγραµµα απλούστευσης
Το παρόν κυλιόµενο πρόγραµµα εξετάζει την τοµεακή και οριζόντια νοµοθεσία που παρουσιάζει δυνατότητες απλούστευσης µε στόχο τη βελτίωση
της βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας. Καταρτίστηκε ύστερα από διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη και τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Ο παρών κατάλογος περιλαµβάνει τις τοµεακές προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν από την Επιτροπή (απόβλητα, αυτοκίνητα και κατασκευές)
στην ανακοίνωσή της για τη βελτίωση της νοµοθεσίας, αλλά και τα αποτελέσµατα της ευρείας διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη και τα ενδιαφερόµενα
µέρη.
Στους τοµείς που καλύπτονται περιλαµβάνονται οι τοµείς της γεωργίας και των τροφίµων, της µεταποιητικής βιοµηχανίας όπως είναι τα καλλυντικά,
τα φάρµακα ή ο εξοπλισµός υπό πίεση και οι υπηρεσίες. Επιπλέον, το πρόγραµµα περιλαµβάνει πεδία ρύθµισης µε αντίκτυπο σε πολλούς τοµείς, όπως
είναι το εταιρικό δίκαιο, η διανοητική ιδιοκτησία, η φορολογία, τα τελωνεία και οι στατιστικές.
(*) = ενέργεια που έχει περιληφθεί από το Συµβούλιο στον κατάλογο προτεραιοτήτων του, ο οποίος εκδόθηκε στις 25 Νοεµβρίου 2004

Επιχειρηµ
ατικός
τοµέας

Τοµέας
πολιτικής

Μέσο

Ενέργεια

2005
Όλοι οι τοµείς
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Στατιστικά
επιχειρήσεων

Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 του *
Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1996 για τις
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων
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Αναδιατύπωση

Γεωργική
βιοµηχανία
και
βιοµηχανία
τροφίµων

EL

Ελεύθερη
κυκλοφορία των
εργαζοµένων

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλίου της
21ης Μαρτίου 1972 περί του τρόπου εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 «περί εφαρµογής
των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους
µισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται
εντός της Κοινότητας»

Αναθεώρηση: ένας νέος κανονισµός εφαρµογής για
την αντικατάσταση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
574/72 θα διευκολύνει τις διαδικασίες για τους
πολίτες της ΕΕ καθώς και για τις αρχές των κρατών
µελών

Υγεία και
ασφάλεια

Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης
Ιουνίου 1989 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για
την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία, και 19
ακόµη οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια σε
σχέση µε τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στα
κράτη µέλη.

Αναθεώρηση της ρυθµιστικής προσέγγισης µε
εναρµόνιση της περιοδικότητας υποβολής εκθέσεων
και πιθανόν την αντικατάσταση των διαφόρων
εκθέσεων από µία µόνο η οποία να καλύπτει όλες τις
πτυχές (συνεχιζόµενη διαβούλευση µε τους
κοινωνικούς εταίρους)

Βιολογική
καλλιέργεια

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου
της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού τρόπου
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών
ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη
διατροφής

Αναδιατύπωση µε σκοπό να οριστούν οι βασικές
αρχές
των
βιολογικών
καλλιεργειών,
να
ελαχιστοποιηθεί ο όγκος των στοιχείων που
απαιτούνται σε επίπεδο ΕΕ, να εξασφαλιστεί η
σωστή λειτουργία της αγοράς και να θεσπιστεί ένα
µόνιµο σύστηµα εισαγωγών
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Υγεία των φυτών

Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης
Ιουνίου 1966 περί εµπορίας σπόρων προς σπορά
κτηνοτροφικών φυτών
Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης
Ιουνίου 1966 περί εµπορίας σπόρων δηµητριακών
προς σπορά
Οδηγία 2002/54/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης
Ιουνίου 2002, περί εµπορίας σπόρων τεύτλων προς
σπορά
Οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης
Ιουνίου 2002, περί εµπορίας σπόρων προς σπορά
κηπευτικών

Αναδιατύπωση µε σκοπό να απλοποιηθούν οι
κανόνες για τη χορήγηση προσωρινών αδειών
κυκλοφορίας για σπόρους οι οποίοι δεν ικανοποιούν
τις απαιτήσεις όσον αφορά την ελάχιστη βλαστική
ικανότητα.
Ταχύτερη αντίδραση στις προσωρινές ελλείψεις
στην προσφορά σπόρων: Σαφείς κανόνες τους
οποίους θα πρέπει να ακολουθούν τα κράτη µέλη σε
αντικατάσταση των ad-hoc παρεκκλίσεων που
εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της
επιτροπολογίας.

Οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης
Ιουνίου 2002, περί εµπορίας των σπόρων προς σπορά
των ελαιούχων και κλωστικών φυτών
Πολιτική
ποιότητας

EL

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου
της 14ης Ιουλίου 1992 για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίµων

Αναθεώρηση
για
να
βελτιωθεί
η
αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας καταχώρισης
µε απλούστευση των διαδικασιών, βελτίωση της
συνέπειας και αποσαφήνιση του ρόλου κάθε
παράγοντα

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 του Συµβουλίου
της 14ης Ιουλίου 1992 για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας
των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων

Αναδιατύπωση – για να απλουστευθούν οι
διαδικασίες και να βελτιωθεί η διαδικασία
καταχώρισης
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Ακτινοπροστασία

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1661/1999 της Επιτροπής, της
27ης Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
737/90 του Συµβουλίου σχετικά µε τους όρους
εισαγωγής γεωργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων
χωρών µετά το ατύχηµα στον πυρηνικό σταθµό του
Τσερνοµπίλ

Αναδιατύπωση, κυρίως για να αφαιρεθεί το
παράρτηµα 3 του κανονισµού αυτού (κατάλογος των
τελωνείων στα οποία δηλώνονται για ελεύθερη
κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τα
προϊόντα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I)

Ζάχαρη

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου
της 19ης Ιουνίου 2001 για την κοινή οργάνωση των
αγορών στον τοµέα της ζάχαρης

Μεταποιητικό
ς τοµέας

Φαρµακοβιοµηχα
νία

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 726 /2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου
2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών
χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα
φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για
κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Φαρµάκων

Αναθεώρηση της κοινής οργάνωσης της αγοράς της
ζάχαρης, ώστε να τηρούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις
και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, να εισαχθεί
ένα προσωρινό ταµείο για την αναδιάρθρωση του
τοµέα, και να ενσωµατωθούν οι ενισχύσεις προς
τους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων στο ενιαίο
σύστηµα ενισχύσεων
Νέος κανονισµός για την υποστήριξη των ΜΜΕ
στην κεντρική διαδικασία µε την παροχή µίας
ενιαίας θυρίδας εξυπηρέτησης στον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό Αξιολόγησης των Φαρµακευτικών
Προϊόντων για τις ΜΜΕ και τον καθορισµό των
προϋποθέσεων για τη µείωση και την αναβολή των
πληρωµών για τις ΜΜΕ.

Χρηµατοπιστ
ωτικές
υπηρεσίες

∆ιασυνοριακές
µεταφορές
πιστώσεων

Οδηγία 97/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 για τις
διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων

Αναδιατύπωση (µια νέα πρόταση οδηγίας θα
καταργήσει την τρέχουσα οδηγία, καθώς και τρεις
συστάσεις)

EL
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Υπηρεσίες
µεταφορών

Αεροπορικές
µεταφορές

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 του Συµβουλίου
της 24ης Ιουλίου 1989 για τη θέσπιση κώδικα
συµπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήµατα
κράτησης θέσεων
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3089/93 του Συµβουλίου
της 29ης Οκτωβρίου 1993 για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 για τη θέσπιση
κώδικα συµπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήµατα
κράτησης θέσεων

Κατάργηση των 3 κανονισµών καθώς ο κίνδυνος
καταχρηστικής δεσπόζουσας θέσης, για τον οποίο
είχαν δηµιουργηθεί, δεν υφίσταται πλέον. Η
κατάργηση της νοµοθεσίας αυτής στις τρέχουσες
συνθήκες µεγαλύτερου ανταγωνισµού θα βοηθήσει
την αγορά να γίνει αποτελεσµατικότερη.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 323/1999 του Συµβουλίου της
8ης Φεβρουαρίου 1999 για τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 για τη θέσπιση
κώδικα συµπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήµατα
κράτησης θέσεων (ΗΣΚ)
Θαλάσσιες
µεταφορές

EL

Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου της 19ης Ιουνίου
1995 για την επιβολή, σχετικά µε τη ναυσιπλοΐα που
συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιµένων ή διέλευση
από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους µέλους, των
διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την
πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης
και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους
του λιµένα)

Αναδιατύπωση της βασικής οδηγίας και πέντε
τροποποιητικών οδηγιών µε σκοπό τη δηµιουργία
ενός νέου συστήµατος ΤΠ και ανάλογη
τροποποίηση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων

Οδηγία 94/57/ΕΚ σχετικά µε τους κοινούς κανόνες
και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και
εξέτασης πλοίων (κράτος σηµαίας/νηογνώµονες)

Αναδιατύπωση της βασικής οδηγίας και 3
τροποποιητικών οδηγιών µε σκοπό τη µεγαλύτερη
σαφήνεια και την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή
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2006
Όλοι οι τοµείς

Εταιρικό δίκαιο

Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 1968 περί συντονισµού των εγγυήσεων που
απαιτούνται στα κράτη µέλη εκ µέρους των εταιρειών,
κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος
της Συνθήκης, για την προστασία των συµφερόντων
των εταίρων και των τρίτων µε σκοπό να καταστούν
οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες.
Τρίτη οδηγία 78/855/EOK του Συµβουλίου της 9ης
Οκτωβρίου 1978 βασιζόµενη στο άρθρο 54
παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης, περί των
συγχωνεύσεων των ανωνύµων εταιρειών.
Έκτη οδηγία 82/891/EOK του Συµβουλίου της 17ης
∆εκεµβρίου 1982 βασιζόµενη στο άρθρο 54
παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τη
διάσπαση των ανωνύµων εταιρειών.
Οδηγία 2005/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για τις διασυνοριακές
συγχωνεύσεις ανωνύµων εταιρειών [∆έκατη οδηγία
στον τοµέα των εταιρειών – αναµένεται η επίσηµη
έκδοση]
Ενδέκατη οδηγία 89/666/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
21ης ∆εκεµβρίου 1989 σχετικά µε τη δηµοσιότητα
των υποκαταστηµάτων που έχουν συσταθεί σε ένα
κράτος µέλος από ορισµένες µορφές εταιρειών που
διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους

EL
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Κωδικοποίηση ή αναδιατύπωση (ανάλογα µε το
αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης αναθεώρησης κατά
την οποία πραγµατοποιείται και διαβούλευση µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη)

∆ωδέκατη οδηγία 89/667/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
21ης ∆εκεµβρίου 1989 στον τοµέα των εταιρειών
σχετικά µε τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µε ένα
και µόνο εταίρο
Οδηγία 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για
τροποποίηση της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του
Συµβουλίου σχετικά µε τις απαιτήσεις δηµοσιότητας
για ορισµένες µορφές εταιρειών
Πνευµατικά
δικαιώµατα

Οδηγία 91/250/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Μαΐου
1991 για τη νοµική προστασία των προγραµµάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών
Οδηγία 92/100/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης
Νοεµβρίου 1992 σχετικά µε το δικαίωµα εκµίσθωσης,
το δικαίωµα δανεισµού και ορισµένα δικαιώµατα
συγγενικά προς την διανοητική ιδιοκτησία στον τοµέα
των προϊόντων της διανοίας
Οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης
Σεπτεµβρίου 1993 περί συντονισµού ορισµένων
κανόνων όσον αφορά το δικαίωµα του δηµιουργού
και τα συγγενικά δικαιώµατα που εφαρµόζονται στις
δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις και την
καλωδιακή αναµετάδοση
Οδηγία 93/98/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης
Οκτωβρίου 1993 για την εναρµόνιση της διάρκειας
προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας
και ορισµένων συγγενών δικαιωµάτων
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Αναδιατύπωση µε σκοπό τη βελτίωση της συνοχής
και της λειτουργίας του νοµικού πλαισίου και την
προσαρµογή του στις νέες ψηφιακές προκλήσεις.

Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά µε
τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων
Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την
εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του
δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην
κοινωνία της πληροφορίας
Τελωνειακός
κώδικας

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου
της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως του
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της
28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού
καθεστώτος τελωνειακών ατελειών
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 82/2001 του Συµβουλίου, της
5ης ∆εκεµβρίου 2000, για τον ορισµό της έννοιας
"καταγόµενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και
τις µεθόδους διοικητικής συνεργασίας κατά τις
συναλλαγές µεταξύ του τελωνειακού εδάφους της
Κοινότητας και της Θέουτας και Μελίλιας
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συµβουλίου
της 19ης ∆εκεµβρίου 1991 για την κατάργηση των
ελέγχων και διατυπώσεων που εφαρµόζονται στις
χειραποσκευές και τις παραδιδόµενες αποσκευές
προσώπων που πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές
πτήσεις καθώς και στις αποσκευές των προσώπων που
πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι
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Αναδιατύπωση
και
εκσυγχρονισµός
του
τελωνειακού κώδικα µέσω ενός νέου κανονισµού.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τα ηλεκτρονικά
τελωνεία, ο εκσυγχρονισµένος τελωνειακός κώδικας
θα δηµιουργήσει τη νοµική βάση για την ανταλλαγή
ηλεκτρονικών δεδοµένων µεταξύ όλων των
ενδιαφεροµένων µερών που εµπλέκονται σε
τελωνειακές διαδικασίες (έµποροι, τελωνειακές
διοικήσεις κρατών µελών, συνοριακοί οργανισµοί
όπως αστυνοµία ή κτηνιατρικές αρχές)
Το διεθνές εµπόριο θα διευκολυνθεί από την
απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών και της
τελωνειακής νοµοθεσίας, την αυτοµατοποίηση και
τη διασύνδεση των τελωνειακών συστηµάτων και τη
στενή συνεργασία όλων των αρχών και των
υπηρεσιών που µετέχουν στη µεταφορά των αγαθών
µέσω των κοινοτικών συνόρων.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συµβουλίου,
της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε τις διαδικασίες
διευκόλυνσης της έκδοσης των πιστοποιητικών
κυκλοφορίας EUR.1, της σύνταξης των δηλώσεων
τιµολογίου και των εντύπων EUR.2 και της έκδοσης
ορισµένων αδειών εγκεκριµένου εξαγωγέα, σύµφωνα
µε τις διατάξεις που διέπουν τις προτιµησιακές
συναλλαγές µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
ορισµένων χωρών και σχετικά µε την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3351/83
Τελωνειακή
νοµοθεσία

Κανόνες καταγωγής
τελωνειακού κώδικα)

(βάσει

του

κοινοτικού

Περιβάλλον
(απόβλητα)

Οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης *
Ιουλίου 1975 περί των στερεών αποβλήτων
Οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης
Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας
75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων

Αναδιατύπωση για την απλούστευση
συστήµατος των κανόνων καταγωγής

του

Αναθεώρηση στο πλαίσιο της θεµατικής στρατηγικής
για την πρόληψη και την ανακύκλωση των
αποβλήτων

Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης
∆εκεµβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα

Υγεία και
ασφάλεια
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Οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης *
Ιουνίου 1975 περί διαθέσεως των χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων

Κατάργηση στο πλαίσιο της θεµατικής στρατηγικής
για την πρόληψη και την ανακύκλωση των
αποβλήτων

Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής
Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους
κατά την εργασία τους (∆εύτερη ειδική οδηγία κατά

Κωδικοποίηση
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την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ)
Οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου, της 5ης
∆εκεµβρίου 1995, για την τροποποίηση της οδηγίας
89/655/ΕΟΚ σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά
την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ)
Οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, για την
τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του
Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές
ασφαλείας και υγείας για τη χρησιµοποίηση
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά
την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ)
Οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης
Σεπτεµβρίου 1983 για την προστασία των
εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται
στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της
εργασίας (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του
άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ)
Οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Ιουνίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας
83/477/ΕΟΚ για την προστασία των εργαζοµένων από
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Κωδικοποίηση

τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον
αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (δεύτερη
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της
οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ)
Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συµβουλίου της 7ης Απριλίου
1998 για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους
οφειλοµένους σε χηµικούς παράγοντες
Οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2003, για την
τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του
Συµβουλίου για την προστασία των εργαζοµένων από
τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον
αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας
Βιοµηχανική
ιδιοκτησία

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συµβουλίου της
20ής ∆εκεµβρίου 1993 για το κοινοτικό σήµα, και
επόµενες τροποποιήσεις Κανονισµός 3288/94,
κανονισµός 1653/2003, κανονισµός 807/2003,
κανονισµός 1992/2003 και κανονισµός 422/2004

Κωδικοποίηση

Αφερεγγυότητα

Οδηγία 80/987/EOK του Συµβουλίου της 20ής
Οκτωβρίου 1980 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των
µισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητος του
εργοδότη

Κωδικοποίηση

Οδηγία 2002/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 23ης Σεπτεµβρίου 2002, για
την τροποποίηση της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ του
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Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των
κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των
µισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του
εργοδότη
∆ηµόσιες
συµβάσεις

EL

Οδηγία 71/304/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης
Ιουλίου 1971 περί καταργήσεως των περιορισµών
στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τοµέα των
συµβάσεων δηµοσίων έργων και στην ανάθεση
συµβάσεων δηµοσίων έργων µέσω πρακτορείων ή
υποκαταστηµάτων

Κατάργηση (εκκρεµεί το
συνεχιζόµενης αναθεώρησης)

Οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης
Σεπτεµβρίου 2001, για την τροποποίηση του
παραρτήµατος IV της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, των παραρτηµάτων IV, V και VI της
οδηγίας
93/37/ΕΟΚ
του
Συµβουλίου,
των
παραρτηµάτων III και IV της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία
97/52/ΕΚ, καθώς και των παραρτηµάτων XII έως XV,
XVII και XVIII της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
98/4/ΕΚ (οδηγία για την χρήση τυποποιηµένων
εντύπων στη δηµοσίευση των προκηρύξεων δηµοσίων
συµβάσεων)

Αναδιατύπωση και αντικατάσταση από κανονισµό

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου
2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες
συµβάσεις (CPV).

Επικαιροποίηση και εκσυγχρονισµός του CPV ώστε
να µετατραπεί σε εργαλείο για εξ ολοκλήρου
ηλεκτρονικές διαδικασίες σύναψης συµβάσεων

Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης

Συνεχιζόµενη αναθεώρηση µε κάποιες πτυχές
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αποτέλεσµα

της

∆εκεµβρίου 1989 για το συντονισµό των
νοµοθετικών,
κανονιστικών
και
διοικητικών
διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών
προσφυγής στον τοµέα της σύναψης συµβάσεων
κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων

απλούστευσης

Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 για το συντονισµό των
νοµοθετικών,
κανονιστικών
και
διοικητικών
διατάξεων σχετικά µε την εφαρµογή των κοινοτικών
κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων
φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του
ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των
τηλεπικοινωνιών
Νοµοθετικώς
κατοχυρωµένα
επαγγέλµατα

Οδηγία 74/556/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Ιουνίου
1974 περί των λεπτοµερειών εφαρµογής των
µεταβατικών
µέτρων
στον
τοµέα
των
δραστηριοτήτων, που υπάγονται στο εµπόριο και τη
διανοµή τοξικών προϊόντων, και των δραστηριοτήτων
που
περιλαµβάνουν
την
επαγγελµατική
χρησιµοποίηση
των
προϊόντων
αυτών
συµπεριλαµβανοµένων και των διαµεσολαβητικών
δραστηριοτήτων
Οδηγία 74/557/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Ιουνίου
1974 περί πραγµατοποιήσεως του δικαιώµατος
εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών για τις µη µισθωτές δραστηριότητες και τις
διαµεσολαβητικές δραστηριότητες σχετικά µε το
εµπόριο και τη διανοµή τοξικών προϊόντων
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Κατάργηση (εκκρεµεί το
συνεχιζόµενης αναθεώρησης)

αποτέλεσµα

της

Κρατικές
ενισχύσεις

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτροπής, της
12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά µε την εφαρµογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις για
επαγγελµατική εκπαίδευση
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 363/2004 της Επιτροπής, της
25ης Φεβρουαρίου 2004, για τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 68/2001σχετικά µε την
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις
ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της
12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά µε την εφαρµογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές
ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής, της
25ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 όσον αφορά την
επέκταση του πεδίου εφαρµογής του ώστε να
συµπεριλάβει τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής, της
12ης ∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε την εφαρµογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές
ενισχύσεις για την απασχόληση
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2204/2002
της Επιτροπής, της 12ης ∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε
την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης
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Κανονισµός της Επιτροπής για την εφαρµογή των
άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για τις
περιφερειακές ενισχύσεις, τις ΜΜΕ, την Ε&Α, τις
περιβαλλοντικές ενισχύσεις, την απασχόληση, την
επαγγελµατική εκπαίδευση.
Αναδιατύπωση και ενοποίηση των τεσσάρων µέσων
που ήδη υπάρχουν (όπως τροποποιήθηκαν) σε ένα
γενικό µέσο απαλλαγής κατά κατηγορίες και
ενσωµάτωση δύο νέων πτυχών (περιφερειακές
ενισχύσεις και περιβαλλοντικές ενισχύσεις) ώστε να
αποφευχθεί η ανάγκη έκδοσης δύο ακόµη νέων
µέσων.
Η απαλλαγή κατά κατηγορίες παίρνει τη µορφή
κανονισµού
της
Επιτροπής
και
αποτελεί
διαδικαστικό µέτρο για την απαλλαγή από
προηγούµενη κοινοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 87
παράγραφος 1 ορισµένων τύπων ενισχύσεων που
συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του άρθρου 87
παράγραφος 3.

ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση (ΕΕ
L 337 της 13.12.2002)
Φορολογία

Οδηγία 69/335/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης
Ιουλίου 1969 περί των εµµέσων φόρων των
επιβαλλοµένων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων
Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης
Μαΐου 1977 περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των
κρατών µελών, των σχετικών µε τους φόρους κύκλου
εργασιών - Κοινό σύστηµα φόρου προστιθεµένης
αξίας: οµοιόµορφη φορολογική βάση

Οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 σχετικά µε το γενικό καθεστώς,
την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους
κατανάλωσης
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Αναδιατύπωση για να απλουστευθεί και να
εκσυγχρονιστεί το ισχύον κοινοτικό νοµοθετικό
πλαίσιο στον τοµέα των έµµεσων φόρων επί των
συγκεντρώσεων κεφαλαίων και για να προβλεφθεί η
σταδιακή κατάργηση του φόρου εισφοράς.
Αναθεώρηση:
1) όσον αφορά τις διατάξεις για το ΦΠΑ που
συνδέονται µε τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες,
συµπεριλαµβανοµένων
των
ασφαλίσεων:
εκσυγχρονισµός των υπαρχόντων παρωχηµένων
κανόνων
που
παρεµποδίζουν
την
αποτελεσµατικότητα
του
τοµέα
των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ (τράπεζες,
χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι).
2) όσον αφορά την αντιµετώπιση του ΦΠΑ από τις
δηµόσιες αρχές και τις απαλλαγές για ορισµένες
δραστηριότητες
δηµοσίου
συµφέροντος:
αναθεώρηση µε σκοπό την εξασφάλιση ενός
περισσότερο εναρµονισµένου και ουδέτερου
συστήµατος ΦΠΑ και τη δηµιουργία ενός ισότιµου
πεδίου δράσης για τους δηµόσιους και του
ιδιωτικούς οργανισµούς στο εσωτερικό της ΕΕ.
Αναδιατύπωση µε σκοπό την απλούστευση και τον
εκσυγχρονισµό
των
απαιτήσεων
και
τη
µηχανοργάνωση των διαδικασιών

Γεωργική
βιοµηχανία
και
βιοµηχανία
τροφίµων

Στατιστικές
εµπορίου

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου
της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασµολογική και
στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο
(«συνδυασµένη ονοµατολογία»)

Κοινές
οργανώσεις
αγοράς

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συµβουλίου,
της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε την κοινή
οργάνωση αγοράς στον τοµέα των αποξηραµένων
χορτονοµών
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συµβουλίου,
της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε την κοινή
οργάνωση αγοράς του ρυζιού
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συµβουλίου,
της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε την κοινή
οργάνωση της αγοράς σιτηρών
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 του Συµβουλίου,
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001, για την κοινή οργάνωση
της αγοράς στον τοµέα του προβείου και αιγείου
κρέατος
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου
της 19ης Ιουνίου 2001 για την κοινή οργάνωση των
αγορών στον τοµέα της ζάχαρης
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συµβουλίου,
της 27ης Ιουλίου 2000, περί κοινής οργανώσεως της
αγοράς στον τοµέα του λίνου και της κάνναβης που
προορίζονται για την παραγωγή ινών
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου

EL

30

EL

Απλούστευση για τον περιορισµό του αριθµού των
υποδιαιρέσεων µε επαναξιολόγηση των αναγκών για
λεπτοµερείς στατιστικές πληροφορίες µε σκοπό την
ελάφρυνση της υποχρέωσης υποβολής στατιστικών
εκθέσεων από τους οικονοµικούς παράγοντες
Ξεκίνηµα
µιας
σταδιακής
διαδικασίας
αναδιατύπωσης των 21 τοµεακών κοινών
οργανώσεων
αγοράς
που
υπάρχουν,
και
κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο οριζόντιο µέσο
οργάνωσης κοινής αγοράς.

της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της
αµπελοοινικής αγοράς
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου
της 17ης Μαΐου 1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου
της 17ης Μαΐου 1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τοµέα του βοείου κρέατος
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου της
28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση
αγοράς στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα οπωροκηπευτικά
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου της
28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση των
αγορών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συµβουλίου της
13ης Φεβρουαρίου 1993 για την κοινή οργάνωση της
αγοράς στον τοµέα της µπανάνας
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλίου
της 30ής Ιουνίου 1992 για την κοινή οργάνωση
αγοράς του ακατέργαστου καπνού
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συµβουλίου
της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τοµέα του κρέατος πουλερικών
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συµβουλίου
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της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τοµέα των αυγών
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συµβουλίου
της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τοµέα του χοιρείου κρέατος
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 του Συµβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 1971 περί κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τοµέα των σπόρων προς σπορά
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 του Συµβουλίου
της 26ης Ιουλίου 1971 περί κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τοµέα του λυκίσκου
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 827/68 του Συµβουλίου της
28ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
για ορισµένα προϊόντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙ της συνθήκης (“κανονισµός Solde”)
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 234/68 του Συµβουλίου της
27ης Φεβρουαρίου 1968 περί ιδρύσεως κοινής αγοράς
στον τοµέα των ζώντων φυτών και των προϊόντων της
ανθοκοµίας
Κανονισµός (ΕΚ) Αριθ. 865/2004 του Συµβουλίου της
29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε την κοινή οργάνωση
της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και
την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 827/68
Προδιαγραφές
εµπορίας για τα
αυγά
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Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του Συµβουλίου
της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε ορισµένες
προδιαγραφές εµπορίας για τα αυγά
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Αναδιατύπωση µε στόχο τη διευκόλυνση της
εφαρµογής των προδιαγραφών εµπορίας για τα αυγά
προς όφελος των καταναλωτών, των παραγωγών,
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Ενεργειακές
καλλιέργειες

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου,
της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη
θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους
γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισµών
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ)
αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ.
1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ.
1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ.
2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001

Τρόφιµα

Οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης
∆εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε τα πρόσθετα που
µπορούν να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα τα οποία
προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή, οδηγία
94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά
που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα,
οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου 1994 για τις
χρωστικές που µπορούν να χρησιµοποιούνται στα
τρόφιµα, οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής
Φεβρουαρίου 1995 για τα πρόσθετα τροφίµων πλην
των χρωστικών και των γλυκαντικών
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των εµπόρων και των δηµοσίων διοικήσεων
Αναθεώρηση των διατάξεων του καθεστώτος
ενισχύσεων (άρθρο 90)

Αναδιατύπωση σε µία ενιαία πράξη των
νοµοθετικών πράξεων που ήδη υπάρχουν για τα
πρόσθετα στα τρόφιµα και επικαιροποίηση των
διαδικασιών αξιολόγησης και αδειοδότησης (ΕΑΑΤ,
επιτροπολογία) Αντικατάσταση της οδηγίας από
έναν ενιαίο κανονισµό:
Οι αποτελεσµατικότερες διαδικασίες αξιολόγησης
και έγκρισης θα επιταχύνουν τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων
και
θα
επιτρέψουν
στους
παρασκευαστές και στους καταναλωτές να
επωφεληθούν από νέα πρόσθετα σε συντοµότερο
χρονικό διάστηµα.
Οι εγκρίσεις για τα πρόσθετα στα τρόφιµα σήµερα
διέπονται από 3 ξεχωριστές οδηγίες (χρωστικές,
γλυκαντικά και άλλα πρόσθετα) ορισµένες από τις
οποίες έχουν τροποποιηθεί αρκετές φορές.
Συνδυάζοντας τις εγκρίσεις αυτές και τις διατάξεις

της τρέχουσας οδηγίας-πλαισίου σε έναν κανονισµό,
η νοµοθεσία για τα πρόσθετα θα παραµείνει
συνεκτική και θα είναι ευκολότερο για τα
ενδιαφερόµενα µέρη να ανατρέχουν σ’ αυτήν.
Η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης έχει
αναπτυχθεί από κοινού µε εκείνη των αρωµατικών
υλών για τα τρόφιµα.

Οδηγία 88/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας
Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών στον τοµέα των αρτυµάτων που
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα και
των βασικών υλικών από τα οποία παρασκευάζονται
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης
Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής
διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που
χρησιµοποιούνται
ή
προορίζονται
να
χρησιµοποιηθούν εντός ή επί των τροφίµων

Οπωροκηπευτικά
(νωπά και
µεταποιηµένα)
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου της
28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση
αγοράς στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε
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Αναδιατύπωση µε σκοπό να εκσυγχρονιστεί και να
προσαρµοστεί η υπάρχουσα νοµοθεσία για τις
αρωµατικές
ύλες
στις
τεχνολογικές
και
επιστηµονικές εξελίξεις και για θεσπιστούν σαφείς
διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης (ΕΑΑΤ,
επιτροπολογία)
Ένα νέο πλαίσιο θα δώσει τη δυνατότητα στην
ευρωπαϊκή
βιοµηχανία
να
αναπτύξει
αποτελεσµατικότερα νέες αρωµατικές ύλες και νέες
εφαρµογές. Θα αποσαφηνίσει πότε πρέπει και πότε
δεν πρέπει να αξιολογούνται οι αρωµατικές ύλες και
σε ποιες περιπτώσεις οι αρωµατικές ύλες µπορούν
να αποκαλούνται φυσικές. ∆ιευκρίνιση της
διαδικασίας αδειοδότησης. Αντικατάσταση από
κανονισµό
Αναθεώρηση µε σκοπό τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
της
βιοµηχανίας
µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών, βελτίωση των

βάση τα οπωροκηπευτικά
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2202/96 του Συµβουλίου της
28ης Οκτωβρίου 1996 περί καθεστώτος ενίσχυσης
των παραγωγών ορισµένων εσπεριδοειδών
Φυτοπροστατευτι
κά προϊόντα

EL

µέσων διαχείρισης της αγοράς, περιορισµός των
στρεβλώσεων
του
εµπορίου,
κατάργηση
παρωχηµένων νοµοθετικών πράξεων

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης * Αναδιατύπωση και αντικατάσταση της οδηγίας από
Ιουλίου 1991 σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά
κανονισµό.
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Στόχος της αναθεώρησης είναι να εναρµονίσει
περαιτέρω
τη
διαδικασία
έγκρισης
των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, να ορίσει τις
αποστολές της ΕΑΑΤ για την αξιολόγηση των
δραστικών ουσιών και να επανεξετάσει τους
κανόνες για την προστασία των δεδοµένων ώστε να
υπάρχει δίκαιη ισορροπία µεταξύ των συµφερόντων
των επιχειρήσεων που κάνουν έρευνα και των
επιχειρήσεων που παράγουν γενόσηµα φάρµακα.
Εάν οι διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης γίνουν
αποτελεσµατικότερες
θα
αποφευχθεί
η
αλληλεπικάλυψη εργασιών, θα επιταχυνθεί η
διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα εξασφαλιστεί
περισσότερο
εναρµονισµένη
διαθεσιµότητα
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε όλη την
Κοινότητα.
Ο νέος κανονισµός θα προβλέπει επίσης ότι η
απόσυρση των αδειών και η λήξη των περιόδων
χάριτος δεν θα παρεµβαίνουν στην κανονική
περίοδο χρήσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
Μέχρι σήµερα η οδηγία έχει τροποποιηθεί
περισσότερες από 50 φορές. Πρόθεση είναι να
συγκεντρωθούν όλες οι τροποποιήσεις σ’ έναν
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Άµυλο πατάτας

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1868/94 του Συµβουλίου της
27ης Ιουλίου 1994 για την καθιέρωση καθεστώτος
ποσοστώσεων για την παραγωγή αµύλου γεωµήλων

Κανόνες
κρατικών
ενισχύσεων

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2004 της Επιτροπής της
23ης ∆εκεµβρίου 2003 σχετικά µε την εφαρµογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές
ενισχύσεις προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται τους τοµείς της παραγωγής,
µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων
Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές
ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας (EE C 28 της
1.2.2000)
Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές περί κρατικών
ενισχύσεων που αφορούν στην διαφήµιση προϊόντων
που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης ΕΚ
και ορισµένων προϊόντων εκτός παραρτήµατος Ι (ΕΕ
C 252 της 12.9.2001)
Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις
κρατικές ενισχύσεις για εξετάσεις MΕΒ, νεκρά ζώα
στην εκµετάλλευση και σφαγειοαπορρίµµατα (ΕΕ C
324 της 24.12.2002).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 της Επιτροπής της
6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά µε την εφαρµογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις
ήσσονος σηµασίας στους τοµείς της γεωργίας και της
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περιορισµένο αριθµό κανονισµών εφαρµογής ή
παραρτηµάτων.
Νέος κανονισµός για την αντικατάσταση του
υπάρχοντος καθεστώτος για το άµυλο της πατάτας·
θα ισχύσει από την περίοδο εµπορίας 2007-8.
Αναδιατύπωση – τα επτά κείµενα που ισχύουν
σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις θα µειωθούν σε
τρία: τον κανονισµό για τις απαλλαγές, ένα σύνολο
κατευθυντηρίων γραµµών και τον κανονισµό για τις
ήσσονος σηµασίας ενισχύσεις

αλιείας
Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κρατικές
ενισχύσεις: βραχυπρόθεσµα δάνεια µε επιδοτούµενο
επιτόκιο στη γεωργία (πιστώσεις διαχειρίσεως) (ΕΕ C
44 της 16.2.1996)
Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση του
κοινοτικού πλαισίου όσον αφορά την κρατική
ενίσχυση για την έρευνα και ανάπτυξη (µόνο το
τµήµα για τη γεωργία) (ΕΕ C 48 της 13.2.1998)

EL

Κρασί

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου
της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της
αµπελοοινικής αγοράς

Άκτινοπροστασία

Κανονισµός (Ευρατόµ) αριθ. 3954/87 του Συµβουλίου
της 22ας ∆εκεµβρίου 1987 για τον καθορισµό των
µεγίστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα
τρόφιµα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού
ατυχήµατος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από
ακτινοβολίες, που τροποποιήθηκε από
- τον κανονισµό αριθ. 2218/89 του Συµβουλίου της
18ης Ιουλίου 1989 για την τροποποίηση του
κανονισµού 3954/87/Ευρατόµ
- τον κανονισµό (Ευρατόµ) αριθ. 770/90 της
Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 1990 περί του
καθορισµού των µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων
ραδιενέργειας στις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού
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Αναδιατύπωση
για
τη
βελτίωση
της
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας του
τοµέα, την καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση
της αγοράς του κρασιού και τη βελτίωση της
ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά την
ποιότητα αλλά και την ποσότητα.
Κωδικοποίηση

ατυχήµατος ή σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου
από ακτινοβολίες
- τον κανονισµό (Ευρατόµ) αριθ. 944/89 της
Επιτροπής της 12ης Απριλίου 1989 για τον
καθορισµό των µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων
ραδιενεργού µόλυνσης στα τρόφιµα ήσσονος
σηµασίας ύστερα από πυρηνικό ατύχηµα ή σε κάθε
άλλη περίπτωση έκτακτου κινδύνου από
ακτινοβολίες
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 737/90 του Συµβουλίου της
22ας Μαρτίου 1990 σχετικά µε τους όρους εισαγωγής
γεωργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών µετά
το ατύχηµα στον πυρηνικό σταθµό του Τσερνοµπίλ

Κωδικοποίηση

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 616/2000 του Συµβουλίου,
της 20ής Μαρτίου 2000, που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 737/90 σχετικά µε τους όρους
εισαγωγής γεωργικών προϊόντων, καταγωγής τρίτων
χωρών, µετά το ατύχηµα στον πυρηνικό σταθµό του
Τσερνοµπίλ
Μεταποιητικό
ς τοµέας
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Φαρµακοβιοµηχα
νία

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συµβουλίου
της 26ης Ιουνίου 1990 για τη θέσπιση κοινοτικής
διαδικασίας για τον καθορισµό ανώτατων ορίων
καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων στα τρόφιµα
ζωϊκής προέλευσης
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Αναδιατύπωση µε σκοπό να:
- περιοριστεί ο αριθµός των καταλόγων ουσιών,
– να υπάρξει µεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία
αξιολόγησης
– να εξασφαλιστεί συµµόρφωση µε τα διεθνή
εµπορικά πρότυπα
Θα προσφέρει κίνητρα για να εξασφαλιστεί η
διαθεσιµότητα κτηνιατρικών φαρµάκων για τα ζώα
που εκτρέφονται µε σκοπό την παραγωγή τροφίµων,

Χρηµατοπιστ
ωτικές
υπηρεσίες

Ξύλο

Οδηγία 68/89/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 23ης
Ιανουαρίου 1968 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε την ταξινόµηση της
ακατεργάστου ξυλείας

Ασφαλίσεις

Οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 5ης Νοεµβρίου 2002,
σχετικά µε την ασφάλιση ζωής
Οδηγία 98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε
τη
συµπληρωµατική
εποπτεία
ασφαλιστικών
επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού οµίλου
Πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης
Ιουλίου 1973 περί συντονισµού των νοµοθετικών
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν
την
ανάληψη
δραστηριότητος
πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής, και
την άσκηση αυτής
Οδηγία 76/580/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης
Ιουνίου 1976 περί τροποποιήσεως της οδηγίας
73/239/ΕΟΚ «περί συντονισµού των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν
των
ανάληψη
δραστηριότητας
πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής, και
την άσκηση αυτής
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και θα εξασφαλίσει τη συνέπεια µε παράλληλη
αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τον έλεγχο των
καταλοίπων στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης.
Κατάργηση

Στο πλαίσιο του σχεδίου Solvency II, αναδιατύπωση
σε ένα ενιαίο µέσο των οδηγιών που αφορούν την
ασφάλιση.

Οδηγία 84/641/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης
∆εκεµβρίου 1984 για την τροποποίηση, όσον αφορά
ιδίως την τουριστική βοήθεια, της πρώτης οδηγίας
(73/239/ΕΟΚ) περί συντονισµού των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν
την
ανάληψη
δραστηριότητας
πρωτοασφάλισης, εκτός της ασφάλισης ζωής, και την
άσκηση αυτής
Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας
Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την
ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας
73/239/ΕΟΚ περί συντονισµού των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν
την
ανάληψη
και
την
άσκηση
δραστηριότητας πρωτασφάλισης εκτός της ασφάλισης
ζωής
Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας
Ιουνίου 1987 για το συντονισµό των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε
την ασφάλιση νοµικής προστασίας
∆εύτερη οδηγία 88/357/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
22ας Ιουνίου 1988 για το συντονισµό των
νοµοθετικών,
κανονιστικών
και
διοικητικών
διατάξεων σχετικά µε την πρωτασφάλιση, εκτός της
ασφάλειας ζωής, και τη θέσπιση των διατάξεων που
σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγµατική
άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών καθώς και
για την τροποποίηση της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ
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Οδηγία 90/618/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 8ης
Νοεµβρίου 1990 για την τροποποίηση, ιδιαίτερα όσον
αφορά την ασφάλιση της ευθύνης από αυτοκίνητα,
των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ που
αφορούν το συντονισµό των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε
την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής
Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου
1992 για το συντονισµό των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας
ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών
73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την
πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής).
Οδηγία 2002/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2002, για την
τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ του
Συµβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις περιθωρίου
φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής
Οδηγία 73/240/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης
Ιουλίου 1973 περί καταργήσεως των περιορισµών στο
δικαίωµα
εγκαταστάσεως
στον
τοµέα
της
πρωτασφαλίσεως εκτός από την ασφάλιση ζωής
Οδηγία 78/473/EOK του Συµβουλίου της 30ής Μαΐου
1978
περί
συντονισµού
των
νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων στον τοµέα
της κοινοτικής συνασφαλίσεως
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Ασφάλιση
αυτοκινήτων

Οδηγία 72/166/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης
Απριλίου 1972 περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών
των κρατών µελών των σχετικών µε την ασφάλιση της
αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία
αυτοκινήτων οχηµάτων και µε τον έλεγχο της
υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής
όπως τροποποιήθηκε από:
– την οδηγία 72/430/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης
∆εκεµβρίου 1972 περί τροποποιήσεως της οδηγίας
72/166/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Απριλίου
1972 «περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των
κρατών µελών των σχετικών µε την ασφάλιση της
αστικής ευθύνης που προκύπτει από την
κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και µε τον
έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της
ευθύνης αυτής»
– τη δεύτερη οδηγία 84/5/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
30ής ∆εκεµβρίου 1983 για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών των σχετικών µε
την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει
από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων
– την τρίτη οδηγία 90/232/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
14ης Μαΐου 1990 για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την
ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την
κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων
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Αναδιατύπωση
σε
µία
(αντικατάσταση έξι οδηγιών)

ενιαία

οδηγία

– την οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης
Μαΐου 2000, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε την ασφάλιση της
αστικής ευθύνης που προκύπτει από την
κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και για την
τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και
88/357/ΕΟΚ του Συµβουλίου (τέταρτη οδηγία
ασφάλισης αυτοκινήτων)
– την οδηγία 2005/14/ΕK του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης
Μαΐου 2005, για τροποποίηση των οδηγιών
72/166/EΟΚ,
84/5/EΟΚ,
88/357/EΟΚ
και
90/232/EΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας
2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφάλιση αστικής
ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία
οχηµάτων.
Αξιόγραφα

EL

Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά µε το
αµετάκλητο του διακανονισµού στα συστήµατα
πληρωµών και στα συστήµατα διακανονισµού
αξιογράφων

Οδηγία που υπόκειται σε εκ των υστέρων
αξιολόγηση. Η έκθεση αξιολόγησης θα εγκριθεί από
την Επιτροπή στα τέλη του 2005/αρχές του 2006

Α. Βασικά στοιχεία της κοινοτικής νοµοθεσίας που
ασχολούνται ειδικά µε τους ΟΣΕΚΑ/ταµεία
επενδύσεων
και
αποτελούν
αντικείµενο
κωδικοποίησης:

Η κωδικοποίηση σε µία οδηγία του κεκτηµένου των
ΟΣΕΚΑ περιλαµβάνει:

43

EL

– 4 βασικά µέσα του κοινοτικού δικαίου που
ασχολούνται ειδικά µε τους ΟΣΕΚΑ/ταµεία

Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής
∆εκεµβρίου 1985 για το συντονισµό των
νοµοθετικών,
κανονιστικών
και
διοικητικών
διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)
Οδηγία 88/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας
Μαρτίου 1988 για την τροποποίηση, όσον αφορά την
επενδυτική πολιτική ορισµένων ΟΣΕΚΑ, της οδηγίας
85/611/ΕΟΚ για το συντονισµό των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε
ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)
Οδηγία 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2002, για
την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του
Συµβουλίου για το συντονισµό των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε
ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη ρύθµιση των
εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιηµένα
ενηµερωτικά δελτία
Οδηγία 2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2002, για
την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του
Συµβουλίου για το συντονισµό των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε
ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις επενδύσεις
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επενδύσεων, και
– 3 άλλες νοµοθετικές πράξεις για διάφορα
προϊόντα ή διάφορες υπηρεσίες οι οποίες επίσης
θα ενσωµατωθούν στην κωδικοποιηµένη έκδοση.

των ΟΣΕΚΑ
Β. Αλλαγές που εισάγονται από άλλη νοµοθεσία για
διάφορα προϊόντα ή διάφορες υπηρεσίες οι οποίες
επίσης θα ενσωµατωθούν στην κωδικοποιηµένη
έκδοση.
Οδηγία 95/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την
τροποποίηση των οδηγιών 77/780/ΕΟΚ και
89/646/ΕΟΚ στον τοµέα των πιστωτικών ιδρυµάτων,
των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ στον τοµέα
της ασφάλισης ζηµιών, των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και
92/96/ΕΟΚ στον τοµέα της ασφάλισης ζωής, της
οδηγίας 93/22/ΕΟΚ στον τοµέα των επιχειρήσεων
επενδύσεων και της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ στον τοµέα
των οργανισµών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες (ΟΣΕΚΑ), µε σκοπό την ενίσχυση της
προληπτικής εποπτείας
Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις
αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, για την
τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ
του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και
για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του
Συµβουλίου
Οδηγία 2005/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2005, για
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τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ,
91/675/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του
Συµβουλίου καθώς επίσης των οδηγιών 94/19/ΕΚ,
98/78/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ, 2001/34/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και
2002/87/ΕΚ µε σκοπό τη θέσπιση νέας οργανωτικής
διάρθρωσης των αρµόδιων επιτροπών στον τοµέα των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
Υπηρεσίες
µεταφορών

Αεροπορικές
µεταφορές

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµβουλίου
της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως αδειών των
αεροµεταφορέων

Αναδιατύπωση για να βελτιωθεί η αναγνωσιµότητα
και να αφαιρεθούν οι ασάφειες και οι παρωχηµένες
διατάξεις

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου
της 23ης Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση των
κοινοτικών
αεροµεταφορέων
σε
δροµολόγια
ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2409/92 του Συµβουλίου
της 23ης Ιουλίου 1992 για τους ναύλους και τα
κόµιστρα των αεροπορικών γραµµών
Θαλάσσιες
µεταφορές

Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για το
ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

Κωδικοποίηση

Σιδηροδροµικές
µεταφορές

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Σιδηροδρόµων (Κανονισµός για τον
Οργανισµό)

Τροποποίηση των νοµοθετικών αυτών πράξεων µε
σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας
πιστοποίησης των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων
και του σιδηροδροµικού τοµέα. Αυτό θα επιτευχθεί
µε την επέκταση των αρµοδιοτήτων του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων (ΕΟΣ).

Οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την
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ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων, η οποία
τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου
σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά µε την κατανοµή
της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών
και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής
υποδοµής καθώς και µε την πιστοποίηση ασφάλειας
(Οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων)
Οδικές µεταφορές Οδηγία 96/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής
∆εκεµβρίου 1996 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε τον τεχνικό έλεγχο των
µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων
τους
Οδηγία 96/26/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου
1996, για την πρόσβαση στο επάγγελµα του οδικού
µεταφορέα εµπορευµάτων και επιβατών και αµοιβαίας
αναγνώρισης των διπλωµάτων, πιστοποιητικών και
άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγµάτωση του
δικαιώµατος εγκαταστάσεως των µεταφορέων αυτών
στον τοµέα των εσωτερικών και διεθνών µεταφορών
Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2004, για
την επιβολή του νόµου στον τοµέα της οδικής
ασφάλειας (2004/345/ΕΚ)
Μεταφορές
επικίνδυνων
εµπορευµάτων
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Οδηγία 94/55/ΕΚ του Συµβουλίου της 21ης
Νοεµβρίου 1994 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές µεταφορές
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Κωδικοποίηση της βασικής πράξης και των
τεσσάρων οδηγιών της Επιτροπής που την
προσαρµόζουν στην τεχνική πρόοδο, και πιθανή
απλούστευση (εκκρεµούν τα αποτελέσµατα της
συνεχιζόµενης µελέτης που θα ολοκληρωθεί στα
τέλη του 2006)
Αναδιατύπωση κατά την οποία θα γίνει και
απλούστευση των διαδικασιών.

Απλούστευση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων
(µέσο: οµάδα εργασίας αποτελούµενη από εθνικούς
εκπροσώπους)·
αποφυγή
συµπληρωµατικών
πράξεων· συνεχιζόµενες εργασίες.
Αναδιατύπωση: νέα οδηγία ή κανονισµός και,
ταυτόχρονα, διακοπή της µετάφρασης και της
δηµοσίευσης των παραρτηµάτων σε όλες τις
κοινοτικές γλώσσες (± 900 σελίδες ανά στάδιο).

επικίνδυνων εµπορευµάτων
Οδηγία 96/49/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου
1996 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές
επικίνδυνων εµπορευµάτων
Μεταφορές
επικίνδυνων
εµπορευµάτων

Οδηγία 96/35/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου
1996 σχετικά µε το διορισµό και την επαγγελµατική
κατάρτιση συµβούλων ασφαλείας για την οδική,
σιδηροδροµική και πλωτή µεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων

Κατάργηση: Οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στις
οδηγίες αυτές έχουν ήδη ενσωµατωθεί στις
υπάρχουσες διεθνείς συµφωνίες

Οδηγία 2000/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 17ης Απριλίου 2000, για τις
ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρµόζονται στις
εξετάσεις των υποψήφιων συµβούλων ασφαλείας για
την οδική, τη σιδηροδροµική και την πλωτή µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων
Ενέργεια
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Νέες και
ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας

Οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας
Σεπτεµβρίου 1992 για την ένδειξη της κατανάλωσης
ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών
µε την επισήµανση και την παροχή οµοιόµορφων
πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα

Αναδιατύπωση, κυρίως για να διευρυνθεί το πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης
Νοεµβρίου 2001, σχετικά µε κοινοτικό πρόγραµµα
επισήµανσης ενεργειακής απόδοσης για γραφειακό
εξοπλισµό

Αναδιατύπωση (στο πλαίσιο της ανανέωσης της
∆ιεθνούς Συµφωνίας Energy Star – στην οποία
περιλαµβάνεται µία πρόταση για νέα απόφαση του
Συµβουλίου) µε σκοπό την απλούστευση των
διαδικασιών και τον περιορισµό των απαιτήσεων για
τα κράτη µέλη
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Πυρηνική
ενέργεια

ΕΚΑΕ Συµβούλιο: Καταστατικό του Οργανισµού
Εφοδιασµού της Ευρατόµ (Επίσηµη Εφηµερίδα 027,
06.12.1958)

Αναδιατύπωση: Θα απλουστευθούν οι διαδικασίες
για την έγκριση των συµβάσεων εφοδιασµού.

ΕΚΑΕ Οργανισµός Εφοδιασµού: Κανονισµός του
Οργανισµού
Εφοδιασµού
της
Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας περί καθορισµού των
διαδικασιών εκτιµήσεως των προσφορών και των
ζητήσεων µεταλλευµάτων, αρχικών υλικών και
ειδικών σχασίµων υλικών (Επίσηµη Εφηµερίδα 032,
11.05.1960)
Αποθέµατα
πετρελαίου

Οδηγία 68/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής
∆εκεµβρίου 1968 περί υποχρεώσεως διατηρήσεως
ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού
πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη
µέλη της ΕΟΚ
68/416/ΕΟΚ: Απόφαση του Συµβουλίου της 20ής
∆εκεµβρίου 1968 περί συνάψεως και εκτελέσεως των
ειδικών συµφωνιών των σχετικών µε την υποχρέωση
διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων
αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου εκ
µέρους των κρατών µελών
Οδηγία 72/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης
∆εκεµβρίου 1972 περί τροποποιήσεως της οδηγίας
του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1968 «περί
υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου
αποθεµάτων αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων
πετρελαίου από το κράτη µέλη της ΕΟΚ»
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Αναδιατύπωση/κατάργηση

Οδηγία 73/238/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης
Ιουλίου 1973 περί µέτρων προορισµένων να
αµβλύνουν τις επιπτώσεις των δυσχερειών
εφοδιασµού µε πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου
77/706/ΕΟΚ: Απόφαση του Συµβουλίου της 7ης
Νοεµβρίου 1977 περί καθορισµού κοινοτικού στόχου
µειώσεως της καταναλώσεως πρωτογενούς ενεργείας
σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασµού σε αργό
πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου
79/639/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 15ης
Ιουνίου 1979 περί του τρόπου εφαρµογής της
αποφάσεως του Συµβουλίου 77/706/ΕΟΚ
Οδηγία 98/93/ΕΚ του Συµβουλίου της 14ης
∆εκεµβρίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας
68/414/ΕΟΚ περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός
ελαχίστου επιπέδου αργού πετρελαίου ή/και
προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη µέλη της ΕΟΚ
Τοµέας
αλιείας
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Πολιτική
διατήρησης

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συµβουλίου της
30ής Μαρτίου 1998 για τη διατήρηση των αλιευτικών
πόρων µέσω τεχνικών µέτρων προστασίας των
νεαρών θαλάσσιων οργανισµών και οι τροποποιήσεις
του

Αναδιατύπωση µε σκοπό την αποσαφήνιση και τη
βελτίωση της αναγνωσιµότητας των τεχνικών
µέτρων, τη µεγαλύτερη συνέπειά τους και τον
εκσυγχρονισµό του ρυθµιστικού πλαισίου

Επιτήρηση και
έλεγχος της
αλιείας

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου
της 12ης Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση συστήµατος
ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Αναδιατύπωση σε ένα ενιαίο έγγραφο όλων των
πτυχών που συνδέονται µε τον έλεγχο και την
επιτήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
(δήλωση αλιευµάτων, όρια ανοχής, δήλωση
εκφόρτωσης, µεταφορά, εντοπισµός του στόλου
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3317/94 του Συµβουλίου της
22ας ∆εκεµβρίου 1994 σχετικά µε τον καθορισµό των
γενικών διατάξεων για τις άδειες αλιείας στα ύδατα
τρίτης χώρας βάσει αλιευτικής συµφωνίας
Χρηµατοδοτικό
µέσο για την
αλιεία

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 366/2001 της Επιτροπής, της
22ας Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες
εκτέλεσης των ενεργειών που καθορίζονται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του Συµβουλίου

κ.λπ.) και αύξηση της χρήση των εργαλείων ΤΠ µε
σκοπό τον περιορισµό των υποχρεώσεων υποβολής
εκθέσεων
Αναδιατύπωση µε σκοπό την αποσαφήνιση και τη
βελτίωση της διαχείρισης των αδειών αλιείας καθώς
και την εισαγωγή εργαλείων ΤΠ («άδειες αλιείας»).
Αναδιατύπωση σε ένα ενιαίο έγγραφο

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 908/2000 της Επιτροπής, της
2ας Μαΐου 2000, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες
υπολογισµού των ενισχύσεων που χορηγούνται από τα
κράτη µέλη στις οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2722/2000 της Επιτροπής, της
13ης ∆εκεµβρίου 2000, περί καθορισµού των όρων
υπό τους οποίους το χρηµατοδοτικό µέσο
προσανατολισµού της αλιείας (ΧΜΠΑ) µπορεί να
συµβάλει στην εξάλειψη των κινδύνων προσβολής
από παθήσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας

2007
Όλοι οι τοµείς
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Λογιστική

Τετάρτη οδηγία 78/660/EOK του Συµβουλίου της * Αναδιατύπωση και κωδικοποίηση του κεκτηµένου
25ης Ιουλίου 1978 βασιζοµένη στο άρθρο 54
της λογιστικής ώστε:
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παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των
ετησίων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών
Έβδοµη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
13ης Ιουνίου 1983 βασιζόµενη στο άρθρο 54
παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς
Όγδοη οδηγία 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης
Απριλίου 1984 βασιζόµενη στο άρθρο 54
παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τη
χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για τον νόµιµο
έλεγχο των λογιστικών εγγράφων
Οδηγία 90/604/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 8ης
Νοεµβρίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας
78/660/ΕΟΚ για τους ετήσιους λογαριασµούς και της
οδηγίας 83/349/ΕΟΚ για τους ενοποιηµένους
λογαριασµούς όσον αφορά τις εξαιρέσεις υπέρ των
µικρών και µεσαίων εταιρειών καθώς και τη
δηµοσίευση των λογαριασµών σε ECU
Οδηγία 90/605/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 8ης
Νοεµβρίου 1990 για την τροποποίηση του πεδίου
εφαρµογής
των
οδηγιών
78/660/ΕΟΚ
και
83/349/ΕΟΚ περί των ετησίων και περί των
ενοποιηµένων λογαριασµών αντιστοίχως
Οδηγία 94/8/ΕΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαρτίου
1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ
όσον αφορά την αναθεώρηση των ποσών που
εκφράζονται σε Ecu
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– να αυξηθούν τα ανώτατα όρια για τον ορισµό
των ΜΜΕ (απαλλάσσοντας έτσι περισσότερες
επιχειρήσεις από τις υποχρεώσεις υποβολής
εκθέσεων) (*)
– απλούστευση και επικαιροποίηση των κανόνων
λογιστικής σύµφωνα µε την τέταρτη και την
έβδοµη οδηγία στον τοµέα των εταιρειών για τις
ΜΜΕ.
– ενοποίηση όλων των κανονισµών της Επιτροπής
σχετικά µε ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ/ΜΕ∆/Ε∆∆ΠΧΠ που
ισχύουν στην ΕΕ (θα µπορούσε να οδηγήσει σε
κατάργηση έξι κανονισµών)
– ενσωµάτωση των διεθνών προτύπων ελέγχου
(∆ΠΕ) στην αναθεωρηµένη όγδοη οδηγία στον
τοµέα των εταιρειών

Οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 27ης Σεπτεµβρίου 2001, για
την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ,
83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ όσον αφορά τους
κανόνες αποτίµησης για τους ετήσιους και
ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων
µορφών καθώς και τραπεζών και άλλων
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
Οδηγία 2003/38/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης
Μαΐου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας
78/660/ΕΟΚ περί των ετήσιων λογαριασµών
εταιρειών ορισµένων µορφών όσον αφορά τα ποσά
που εκφράζονται σε ευρώ
Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την
τροποποίηση των οδηγιών του Συµβουλίου
78/660/EΟΚ,
83/349/EΟΚ,
86/635/ΕΟΚ
και
91/674/EΟΚ σχετικά µε τους ετήσιους και τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων
µορφών, τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Κείµενο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Εταιρικό δίκαιο
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Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 1968 περί συντονισµού των εγγυήσεων που
απαιτούνται στα κράτη µέλη εκ µέρους των
εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη
παράγραφος της Συνθήκης, για την προστασία των
συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων µε σκοπό

53

EL

Συνολική αναδιατύπωση όλου του κεκτηµένου του
εταιρικού δικαίου.

να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες.
Τρίτη οδηγία 78/855/EOK του Συµβουλίου της 9ης
Οκτωβρίου 1978 βασιζοµένη στο άρθρο 54
παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης, περί των
συγχωνεύσεων των ανωνύµων εταιρειών.
Έκτη οδηγία 82/891/EOK του Συµβουλίου της 17ης
∆εκεµβρίου 1982 βασιζόµενη στο άρθρο 54
παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τη
διάσπαση των ανωνύµων εταιρειών.
Οδηγία 2005/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για τις διασυνοριακές
συγχωνεύσεις ανωνύµων εταιρειών [∆έκατη οδηγία
στον τοµέα των εταιρειών – αναµένεται η επίσηµη
έκδοση]
Ενδέκατη οδηγία 89/666/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
21ης ∆εκεµβρίου 1989 σχετικά µε τη δηµοσιότητα
των υποκαταστηµάτων που έχουν συσταθεί σε ένα
κράτος µέλος από ορισµένες µορφές εταιρειών που
διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους
∆ωδέκατη οδηγία 89/667/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
21ης ∆εκεµβρίου 1989 στον τοµέα των εταιρειών
σχετικά µε τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µε
ένα και µόνο εταίρο
Οδηγία 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για
τροποποίηση της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του
Συµβουλίου σχετικά µε τις απαιτήσεις δηµοσιότητας
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για ορισµένες µορφές εταιρειών
Κεκτηµένο για την
προστασία των
καταναλωτών

Οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής
∆εκεµβρίου 1985 για την προστασία των
καταναλωτών κατά τη σύναψη συµβάσεων εκτός
εµπορικού καταστήµατος
Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης
Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις
οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις
Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 1997 για την
προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ
αποστάσεως συµβάσεις - ∆ήλωση του Συµβουλίου
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το
άρθρο 6 παράγραφος 1 - ∆ήλωση της Επιτροπής
σχετικά µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτη
περίπτωση
Οδηγία 97/47/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου
1997 για την τροποποίηση των παραρτηµάτων των
οδηγιών 77/101/ΕΟΚ, 79/373/ΕΟΚ και 91/357/ΕΟΚ
του Συµβουλίου
Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης
Απριλίου 1993 σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες
των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές
Οδηγία 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 περί της
προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την
αναγραφή των τιµών των προϊόντων που
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Εξορθολογισµός και απλούστευση του κεκτηµένου
ώστε
εξαλειφθούν
πιθανές
ασυνέπειες,
αλληλεπικαλύψεις, εµπόδια στην εσωτερική αγορά
και στρεβλώσεις του ανταγωνισµού
Εάν, κατά το διερευνητικό στάδιο, η Επιτροπή
διαπιστώσει ότι απαιτείται να γίνει αναθεώρηση ή
συµπλήρωση του κεκτηµένου, τότε θα επιλέξει
µεταξύ των δύο ακόλουθων λύσεων:
α) µιας κάθετης προσέγγισης η οποία σηµαίνει
µεµονωµένη αναθεώρηση των οδηγιών που ήδη
υπάρχουν (π.χ. αναθεώρηση της οδηγίας για τη
χρονοµεριστική
µίσθωση)
ή
ρύθµιση
συγκεκριµένων τοµέων (π.χ. οδηγία για τον
τουρισµό, συµπεριλαµβανοµένων διατάξεων από
τις οδηγίες για τα οργανωµένα ταξίδια και τη
χρονοµεριστική µίσθωση)·
β) µιας οριζόντιας προσέγγισης, µε την έγκριση
ενός ή περισσότερων µέσων-πλαισίων για τη
ρύθµιση κοινών χαρακτηριστικών του κεκτηµένου.
Αυτά τα πλαισιωτικά µέσα θα προσφέρουν κοινούς
ορισµούς και θα ρυθµίσουν τα βασικά συµβατικά
δικαιώµατα των καταναλωτών και τα µέσα έννοµης
προστασίας τους. Σύµφωνα µε τις αρχές της
βελτίωσης της νοµοθεσίας, το µέσο αυτό θα
εξορθολογίσει το ρυθµιστικό πλαίσιο σε σηµαντικό
βαθµό αφού όλες οι σχετικές διατάξεις των
σχετικών οδηγιών που ήδη υπάρχουν θα

προσφέρονται στους καταναλωτές

συστηµατοποιηθούν στη νέα οδηγία.

Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά
µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων
καταναλωτικών αγαθών

Αυτό αφορά 8 οδηγίες και 6 τροποποιητικές
οδηγίες.

Οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί των
αγωγών παραλείψεως στον τοµέα της προστασίας
των συµφερόντων των καταναλωτών
Οικολογικός
έλεγχος

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου
2001 για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε
κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου (EMAS)

Αναδιατύπωση/τροποποίηση της προσέγγισης,
συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για τη διευκόλυνση
της συµµετοχής των ΜΜΕ

Περιβάλλον
Εκποµπές των
βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων

Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης
Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την ολοκληρωµένη
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης

Αναθεώρηση της οδηγίας για την ολοκληρωµένη
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και άλλων
σχετικών
νοµοθετικών
πράξεων
για
τις
βιοµηχανικές εκποµπές µε σκοπό την πιθανή
αναδιατύπωση για µεγαλύτερη σαφήνεια, συνέπεια
και απλούστευση, ιδίως όσον αφορά την υποβολή
εκθέσεων

Οδηγία 88/609/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης
Νοεµβρίου 1988 για τον περιορισµό των εκποµπών
στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων από µεγάλες
εγκαταστάσεις καύσης
Οδηγία 1999/13/ΕΚ του Συµβουλίου της 11ης
Μαρτίου 1999 για τον περιορισµό των εκποµπών
πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη
χρήση
οργανικών
διαλυτών
σε
ορισµένες
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις
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Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου *
και του Συµβουλίου, της 4ης ∆εκεµβρίου 2000, για
την αποτέφρωση των αποβλήτων
Περιβάλλον
Στιβάδα του
όζοντος

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου
2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα
του όζοντος

Αναδιατύπωση µε σκοπό τη βελτίωση και την
αποσαφήνιση, όπου χρειάζεται, του υπάρχοντος
πλαισίου

Εργατικό δίκαιο

Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης
Οκτωβρίου 1991 σχετικά µε την υποχρέωση του
εργοδότη να ενηµερώνει τον εργαζόµενο για τους
όρους που διέπουν τη σύµβαση ή τη σχέση εργασίας

Κωδικοποίηση σε µία ενιαία οδηγία

Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής Ιουλίου
1998 για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών που αφορούν τις οµαδικές απολύσεις
Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί
θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενηµερώσεως και
διαβουλεύσεως των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα
Στατιστικές –
Intrastat
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού * Απλούστευση µε σκοπό την ελάφρυνση της
υποχρέωσης υποβολής στατιστικών εκθέσεων των
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης
οικονοµικών παραγόντων, µε πιθανή απαλλαγή των
Μαρτίου 2004, σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές
ΜΜΕ, λαµβάνοντας υπόψη το αποτέλεσµα του εν
για τις συναλλαγές αγαθών µεταξύ κρατών µελών και
εξελίξει πιλοτικού σχεδίου για τις διοικητικές
την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91
επιβαρύνσεις και µια µελλοντική µελέτη
του Συµβουλίου
σκοπιµότητας
για
την
ανάλυση
της
λειτουργικότητας ενός συστήµατος συλλογής
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Γεωργική
βιοµηχανία
και
βιοµηχανία
τροφίµων

Πολλαπλή
συµµόρφωση

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου,
της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη
θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους
γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισµών
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ)
αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ.
1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ.
1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ.
2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001

Ζωοτροφές/
∆ιατροφή των
ζώων

Οδηγία 79/373/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας
Απριλίου 1979 περί εµπορίας των συνθέτων
ζωοτροφών
Οδηγία 96/25/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης
Απριλίου 1996, για την κυκλοφορία των πρώτων
υλών ζωοτροφών, για την τροποποίηση των οδηγιών
70/524/ΕΟΚ,
74/63/ΕΟΚ,
82/471/ΕΟΚ
και
93/74/ΕΟΚ και για την κατάργηση της οδηγίας
77/101/ΕΟΚ
Οδηγία 82/471/EOK του Συµβουλίου της 30ής
Ιουνίου 1982 σχετικά µε ορισµένα προϊόντα τα οποία
χρησιµοποιούνται στη διατροφή των ζώων
Οδηγία 93/74/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης
Σεπτεµβρίου 1993 για τις ζωοτροφές µε τις οποίες
επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής
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δεδοµένων για µια ροή µόνο.
Αναθεώρηση των κανονιστικών απαιτήσεων
διαχείρισης (άρθρο 8) συνοδευόµενη από τις
κατάλληλες προτάσεις

Αναδιατύπωση,
εκσυγχρονισµός
και
αντικατάσταση των τεσσάρων οδηγιών από έναν
κανονισµό για να τροποποιηθούν οι υπάρχουσες
απαιτήσεις για την επισήµανση των ζωοτροφών, να
επεκταθεί ο υπάρχων µη εξαντλητικός κατάλογος
πρώτων υλών ζωοτροφών και για την
ευθυγράµµιση των διαδικασιών έγκρισης µε τις
αρχές και τις διατάξεις που καθορίζονται στη
Γενική Νοµοθεσία για τα Τρόφιµα.
Κύριοι στόχοι της µελλοντικής πρότασης είναι να
κατοχυρωθεί η ασφάλεια των τροφίµων και των
ζωοτροφών, να διευκολυνθεί η οµαλή λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς και να προστατευτούν τα
οικονοµικά συµφέροντα των χρηστών ζωοτροφών.
Η αναδιατύπωση:
• θα εξαλείψει τις υπάρχουσες διαφορές µεταξύ
των νόµων, των κανονισµών και των

Τρόφιµα

EL

διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που
παρεµποδίζουν την οµαλή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς·
• θα προσφέρει µεγαλύτερη σαφήνεια και
ορθολογισµό: διάφοροι παράγοντες
διαµαρτύρονται γιατί οι νοµικές απαιτήσεις
είναι διασκορπισµένες σε πολλά νοµικά µέσα
µε διαφορετικές απαιτήσεις για όµοια προϊόντα·
• θα βελτιώσει την ασφάλεια των τροφίµων και
των
ζωοτροφών:
εναρµονίζοντας
την
προσέγγιση για την έγκριση ορισµένων υλικών
ζωοτροφών και αναθεωρώντας ορισµένες
διατάξεις για την επισήµανση που είναι πιθανό
να υπονοµεύουν την ασφάλεια των τροφίµων.
Εκτός από τις τέσσερις οδηγίες, η ενέργεια αυτή θα
αφορά άλλες 30 περίπου τροποποιητικές οδηγίες.
Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου * Ευρεία αναδιατύπωση της νοµοθεσίας για την
επισήµανση, µε σκοπό την επικαιροποίηση, τον
και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για
εκσυγχρονισµό και τη συγχώνευση των διαφόρων
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών
κειµένων σε έναν ενιαίο κανονισµό.
σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη
Θα απλουστεύσει και θα αποσαφηνίσει τη δοµή και
διαφήµιση των τροφίµων και 4 σχετικές οδηγίες
το πεδίο της υπάρχουσας νοµοθεσίας για την
επισήµανση, τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο
επίπεδο, και θα ενοποιήσει όλες τις κοινές πτυχές
σε ένα ενιαίο µέσο. Θα πρέπει να θεσπίσει
καλύτερα τους κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους
θα λειτουργεί η επισήµανση ώστε:
• να προσφέρεται η δυνατότητα στους
καταναλωτές να κάνουν συνειδητές, ασφαλείς,
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 298/97 της Επιτροπής της
19ης Φεβρουαρίου 1997 για τον καθορισµό των
αντιπροσωπευτικών
τιµών
και
των
συµπληρωµατικών δασµών κατά την εισαγωγή στους
τοµείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς
και της αυγοαλβουµίνης και για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1484/95
Οπωροκηπευτικά – Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου,
της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών
περιφερειακή
εφαρµογή
κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη
θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους
γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισµών
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ)
αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ.
1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ.
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υγιεινές και βιώσιµες επιλογές·
• να
συµβάλει
στη
δηµιουργία
ενός
περιβάλλοντος αγοράς υπέρ του ανταγωνισµού,
στο οποίο οι διάφοροι παράγοντες θα µπορούν
να
χρησιµοποιούν
αποτελεσµατικά
την
επισήµανση για να πωλούν τα προϊόντα τους.
Η αναθεώρηση µπορεί επίσης να εξετάσει τη
συνέπεια µε άλλες απαιτήσεις επισήµανσης που
συνδέονται µε την υγεία (επισήµανση των
θρεπτικών συστατικών των τροφίµων, ετικέτες
αλκοολούχων
ποτών),
δεοντολογία
(καλή
µεταχείριση των ζώων, «θεµιτό εµπόριο»),
επισήµανση καταγωγής κ.λπ.
Αναδιατύπωση
και
εκσυγχρονισµός
του
κανονισµού, εφαρµογή µιας κεντρικής διαδικασίας
έγκρισης

Αναθεώρηση των διατάξεων του άρθρου 60
συνοδευόµενη από τις κατάλληλες προτάσεις

1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ.
2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001
Μεταποιητικό
ς τοµέας

Κατασκευές

Καλλυντικά

Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης * Απλούστευση, αποσαφήνιση και µείωση των
∆εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των
διοικητικών δαπανών και φόρτου, ιδίως για τις
νοµοθετικών,
κανονιστικών
και
διοικητικών
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, µέσα από
διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα
µεγαλύτερη ευελιξία στη διατύπωση και χρήση των
προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών
τεχνικών προδιαγραφών, απλούστερους κανόνες
πιστοποίησης και εξάλειψη των εµποδίων
εφαρµογής που έως τώρα παρακώλυαν τη
δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης εσωτερικής
αγοράς για τα προϊόντα κατασκευών.
Οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης
Απλούστευση/κωδικοποίηση
Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών
των κρατών µελών των αναφεροµένων στα
καλλυντικά προϊόντα
Και τα τροποποιητικά κείµενά της (7 τροποποιητικές
οδηγίες, 2 οδηγίες για τη µετάθεση της ηµεροµηνίας
ύστερα από την οποία απαγορεύονται οι δοκιµές σε
ζώα καθώς και 37 οδηγίες για την προσαρµογή στην
τεχνική πρόοδο)

Ιατροτεχνολογικά
προϊόντα

Οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής
Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε τα ενεργά
εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα

Αναδιατύπωση σε κανονισµό. Προσαρµογή των
διαδικασιών έγκρισης της αγοράς

Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου *
1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Οδηγία 2000/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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Αναδιατύπωση σε κανονισµό για να βελτιωθεί η

και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2000, για
τροποποίηση
της
οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του
Συµβουλίου όσον αφορά τα ιατρικά βοηθήµατα που
περιλαµβάνουν σταθερά παράγωγα του ανθρώπινου
αίµατος ή πλάσµατος

συνέπεια και να δοθεί η δυνατότητα χρήσης των ΤΠ
για τη µετάδοση πληροφοριών.

Οδηγία 2001/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 7ης ∆εκεµβρίου 2001, για
την τροποποίηση της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του
Συµβουλίου περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Οχήµατα µε
κινητήρα

28 περίπου ειδικές οδηγίες για τα οχήµατα µε
κινητήρα που βασίζονται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ
του Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών
που αφορούν στην έγκριση των οχηµάτων µε
κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους
Περισσότερες από 10 οδηγίες καθορίζουν
γεωµετρικές απαιτήσεις για τα οχήµατα µε κινητήρα
(π.χ. η οδηγία 92/21/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 31ης
Μαρτίου 1992 σχετικά µε τη µάζα και τις διαστάσεις
των οχηµάτων µε κινητήρα της κατηγορίας Μ1)

Χρηµατοπιστ
ωτικές

EL

Τεχνική
εναρµόνιση των
προϊόντων

25 οδηγίες ρυθµίζουν τις βασικές απαιτήσεις για την
ελεύθερη κυκλοφορία ορισµένων κατηγοριών
προϊόντων
στην
εσωτερική
αγορά
(οι
επονοµαζόµενες οδηγίες «νέας προσέγγισης»)

Εποπτεία

Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002
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Μόλις εγκριθεί τελικά η αναδιατύπωση της οδηγίας
70/156/ΕΟΚ, η Επιτροπή θα µπορέσει να
καταργήσει, πιθανόν το 2007, 28 περίπου από τις 56
οδηγίες (κάνοντας τους κανονισµούς UNECE
υποχρεωτικούς). Η απλούστευση θα επιτρέψει στη
βιοµηχανία να προσαρµοστεί ταχύτερα στις
τεχνικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο.
Εισαγωγή εικονικών δοκιµών / αυτοδοκιµών για να
περιοριστούν οι δαπάνες και ο διοικητικός φόρτος
των ισχυουσών διαδικασιών. Οι εικονικές δοκιµές
και οι αυτοδοκιµές θα επιταχύνουν την ανάπτυξη
προϊόντων και θα µειώσουν το κόστος τόσο για τη
βιοµηχανία όσο και για τους καταναλωτές.
Απλούστευση των κανόνων πιστοποίησης

Αναθεώρηση

υπηρεσίες

Υπηρεσίες
µεταφορών

σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών
ιδρυµάτων,
ασφαλιστικών
επιχειρήσεων
και
επιχειρήσεων
επενδύσεων
χρηµατοπιστωτικού
οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την
τροποποίηση των οδηγιών του Συµβουλίου
73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ
93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ
Θαλάσσιες
µεταφορές

Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής
∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε τον εξοπλισµό πλοίων

Αναδιατύπωση

2008
Όλοι οι τοµείς

Φορολογία

Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου
2003, για την καθιέρωση κοινού συστήµατος
φορολόγησης των τόκων και των δικαιωµάτων που
καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών
διαφορετικών κρατών µελών, όπως τροποποιήθηκε

Αναδιατύπωση για να απλουστευθεί η υπάρχουσα
κοινοτική νοµοθεσία µε την ενοποίηση του νοµικού
κειµένου και µε την απλούστευση των διαδικασιών
που συνδέονται µε την απαλλαγή από την
παρακράτηση φόρου

Γεωργική
βιοµηχανία
και
βιοµηχανία
τροφίµων

Γαλακτοκοµικός
τοµέας

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου,
της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για θέσπιση εισφοράς
στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων

Αναθεώρηση των διατάξεων συνοδευόµενη από τις
κατάλληλες προτάσεις

Αποξηραµένες
ζωοτροφές

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συµβουλίου,
της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε την κοινή

Αναθεώρηση των διατάξεων συνοδευόµενη από τις
κατάλληλες προτάσεις
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οργάνωση αγοράς στον τοµέα των αποξηραµένων
χορτονοµών
Μεταποιητικό
ς τοµέας

Συσκευές
εξοπλισµοί
πίεση

και Οδηγία 76/767/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης *
υπό Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των
κρατών µελών των αναφεροµένων στις κοινές
διατάξεις περί των συσκευών πιέσεως και των
µεθόδων ελέγχου αυτών των συσκευών

Αναδιατύπωση σε ένα νοµικό µέσο µε εφαρµογή της
αναθεωρηµένης ρυθµιστικής προσέγγισης στην
τεχνική εναρµόνιση

Οδηγία 87/404/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Ιουνίου 1987 σχετικά µε την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά τα απλά
δοχεία πίεσης
Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών
σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση
Οδηγία 1999/36/EΚ του Συµβουλίου της 29ης
Απριλίου 1999 σχετικά µε το µεταφερόµενο
εξοπλισµό υπό πίεση
Περιβάλλον
Απόβλητα

Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003,
σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων
επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού
Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003,
σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
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Αναθεώρηση µε βάση την εµπειρία της εφαρµογής
των οδηγιών και µε βάση τις εξελίξεις στην
τεχνολογία, την υπάρχουσα εµπειρία, τις
περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς. Η αναθεώρηση θα συνοδευτεί,
κατά περίπτωση, από προτάσεις αναθεώρησης των
σχετικών διατάξεων των οδηγιών αυτών.

ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)
Υπηρεσίες
µεταφορών

Αεροπορικές
µεταφορές

Οδηγία 91/670/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης
∆εκεµβρίου 1991 σχετικά µε την αµοιβαία αποδοχή
των αδειών άσκησης επαγγέλµατος και προσωπικού
της πολιτικής αεροπορίας
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου
της 16ης ∆εκεµβρίου 1991 για την εναρµόνιση
τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον
τοµέα της πολιτικής αεροπορίας

Υποδοµή

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλίου της
18ης Σεπτεµβρίου 1995 περί καθορισµού των γενικών
κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον
τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων

Αναδιατύπωση

Οδικές µεταφορές Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβουλίου
της 20ής ∆εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη συσκευή
ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών

Αναδιατύπωση

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συµβουλίου της
26ης Μαρτίου 1992 σχετικά µε την πρόσβαση στην
αγορά των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών µέσα
στην Κοινότητα, οι οποίες έχουν ως σηµείο
αναχώρησης ή προορισµού το έδαφος κράτους µέλους
ή διέρχονται από το έδαφος ενός ή περισσοτέρων
κρατών µελών
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 του Συµβουλίου της
16ης Μαρτίου 1992 για τη θέσπιση κοινών κανόνων
στις διεθνείς µεταφορές επιβατών µε πούλµαν και
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Όταν επεκταθούν οι αρµοδιότητες του ευρωπαϊκού
οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας, ιδίως όσον
αφορά τις εναέριες επιχειρήσεις και τις άδειες των
κυβερνητών, οι δύο προαναφερθείσες πράξεις,
καθώς και οι πράξεις για την τεχνική προσαρµογή
και τροποποίησή τους, θα καταργηθούν.
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Αναδιατύπωση: ένας ενιαίος κανονισµός θα
εξασφαλίσει τη συνέπεια στην αντιµετώπιση των
διαφόρων τµηµάτων του τοµέα και τη συνοχή στη
ρυθµιστική προσέγγιση του τοµέα

λεωφορεία
Πρώτη οδηγία του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1962
περί θεσπίσεως ορισµένων κοινών κανόνων για
ορισµένες οδικές µεταφορές εµπορευµάτων µεταξύ
κρατών µελών
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συµβουλίου
της 25ης Οκτωβρίου 1993 για τον καθορισµό των
όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές
οδικές εµπορευµατικές µεταφορές σ’ένα κράτος µέλος
µεταφορείς µη εγκατεστηµένοι σ’αυτό
Οδηγία 98/12/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου
1998 για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της
οδηγίας 71/320/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών που
αφορούν την πέδηση ορισµένων κατηγοριών
µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων
τους
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 484/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 1ης Μαρτίου
2002, για την τροποποίηση των κανονισµών (EΟΚ)
αριθ. 881/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του
Συµβουλίου µε σκοπό την καθιέρωση βεβαίωσης
οδηγού
Θαλάσσιες
µεταφορές
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου
2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και
στις λιµενικές εγκαταστάσεις
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Αναδιατύπωση

Ενέργεια

Ακτινοπροστασία

Οδηγία 89/618/Ευρατόµ του Συµβουλίου της 27ης
Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε την ενηµέρωση του
πληθυσµού για τα εφαρµοστέα µέτρα προστασίας της
υγείας και την ακολουθητέα συµπεριφορά σε
περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες
Οδηγία 90/641/Ευρατόµ του Συµβουλίου της 4ης
∆εκεµβρίου 1990 για την προστασία στην πράξη των
εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο
από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή
Οδηγία 92/3/Ευρατόµ του Συµβουλίου της 3ης
Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο
των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ
κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα
Οδηγία 96/29/Ευρατόµ του Συµβουλίου της 31ης
Μαΐου 1996 για τον καθορισµό των βασικών κανόνων
ασφάλειας για την προστασία της υγείας των
εργαζοµένων και του πληθυσµού από τους κινδύνους
που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες
Οδηγία 97/43/Ευρατόµ του Συµβουλίου της 30ής
Ιουνίου 1997 περί της προστασίας της υγείας από τους
κινδύνους κατά την έκθεση στην ιοντίζουσα
ακτινοβολία για ιατρικούς λόγους, και κατάργησης
της οδηγίας 84/466/Ευρατόµ
Οδηγία 2003/122/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 2003, για τον έλεγχο των κλειστών πηγών
ραδιενέργειας και των ένθετων πηγών
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Αναδιατύπωση σε µία ενιαία οδηγία του
Συµβουλίου σχετικά µε την καθιέρωση των βασικών
κανόνων ασφάλειας για την προστασία από τους
κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση σε
ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Κανονισµός (Ευρατόµ) αριθ. 1493/93 του Συµβουλίου
της 8ης Ιουνίου 1993 για τις αποστολές ραδιενεργών
ουσιών µεταξύ κρατών µελών
93/552/Ευρατόµ: Απόφαση της Επιτροπής της 1ης
Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση του τυποποιηµένου
εγγράφου για την επιτήρηση και τον έλεγχο των
αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων ο οποίος
αναφέρεται στην οδηγία 92/3/Ευρατόµ του
Συµβουλίου
90/143/Ευρατόµ: Σύσταση της Επιτροπής της 21ης
Φεβρουαρίου 1990 για την προστασία του πληθυσµού
από την έκθεση στο ραδόνιο µέσα στα κτίρια
Σύσταση της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001,
περί της προστασίας του πληθυσµού από την έκθεση
σε ραδόνιο στις παροχές πόσιµου νερού
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 4580]
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