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Ένωση
I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά την τελευταία τετραετία, η παρούσα Επιτροπή πραγµατοποίησε σηµαντική πρόοδο
όσον αφορά την υλοποίηση του προγράµµατός της για τη βελτίωση της νοµοθεσίας. Ήδη
αναλαµβάνει ενέργειες για την απλούστευση νοµοθεσίας που έχει ήδη θεσπισθεί, ούτως ώστε
να διασφαλισθεί ότι αυτή είναι επικαιροποιηµένη και περισσότερο προσπελάσιµη. Μειώνει
τη γραφειοκρατία και εφαρµόζει πρόγραµµα το οποίο επικεντρώνεται στον περιορισµό του
διοικητικού φόρτου που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Για να διασφαλισθεί ότι η νέα
νοµοθεσία και οι νέες πολιτικές είναι της υψηλότερης δυνατής ποιοτικής στάθµης, η
Επιτροπή έχει συγκροτήσει και θέσει σε εφαρµογή ένα ευρύ και φιλόδοξο σύστηµα
εκτίµησης αντικτύπου. Εξάλλου, από κοινού µε τα κράτη µέλη, επεξεργάζεται πιο
αποτελεσµατικές και λειτουργικές µεθόδους για τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής της
κοινοτικής νοµοθεσίας.
Η νοµοθεσία είναι αναγκαία αλλά και ωφέλιµη για πολλούς λόγους: για τη διασφάλιση της
ικανοποιητικής λειτουργίας των αγορών· για τη διαµόρφωση συνθηκών ισότιµου
ανταγωνισµού για τις επιχειρήσεις και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που
δραστηριοποιούνται στην κοινή αγορά· και για την προστασία των εργαζοµένων και των
καταναλωτών, της υγείας και του περιβάλλοντος. Συγχρόνως, η νοµοθεσία συνεπάγεται
κόστος – για τις επιχειρήσεις, τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους πολίτες – και το κόστος αυτό
πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο. Στην προσπάθειά της να δώσει ώθηση στο πρόγραµµα
βελτίωσης της νοµοθεσίας, η Επιτροπή είχε µέχρι σήµερα ως στόχο να διασφαλίσει ότι το
κανονιστικό πλαίσιο συµβάλλει στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας
και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να µετέχουν αποτελεσµατικότερα στον ανταγωνισµό και να
αξιοποιούν πληρέστερα τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς. Υπό αυτή την έννοια, το
πρόγραµµα βελτίωσης της νοµοθεσίας συντελεί στην οικονοµική ανάπτυξη και στη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, ταυτοχρόνως δε επιτρέπει τη διατήρηση υψηλών προτύπων
κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας και προστασίας της υγείας και των
καταναλωτών. Το Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας τόνιζε ότι, µε
δεδοµένες τις τρέχουσες οικονοµικές και δηµοσιονοµικές δυσχέρειες και τις εντεινόµενες
πιέσεις για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, η ποιοτική στάθµη του κανονιστικού
περιβάλλοντος είναι σηµαντικότερη παρά ποτέ στο παρελθόν1.
Κατά την τελευταία τετραετία σηµειώθηκε αλλαγή βηµατισµού σε σχέση µε το πώς η
Επιτροπή εφαρµόζει το πρόγραµµα βελτίωσης της νοµοθεσίας. Τούτο ενισχύει τη θέση της
Ένωσης για την αντιµετώπιση µελλοντικών προκλήσεων. Η πείρα καταδεικνύει ότι η
βελτίωση της νοµοθεσίας είναι περισσότερο επιτυχής όταν όλα τα ευρωπαϊκά θεσµικά
όργανα και κράτη µέλη φέρουν από κοινού την ευθύνη και συνεργάζονται µεταξύ τους. Η
σχετική πείρα συνιστά πολύτιµο εφόδιο στη διεθνή σκηνή. Η σύνοδος κορυφής της οµάδας
χωρών G20 του Νοεµβρίου 2008 κατέστησε σαφές ότι ορισµένα κανονιστικά ζητήµατα
µπορούν να διευθετηθούν µόνον από κοινού µε τους διεθνείς µας εταίρους και συγχρόνως
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κατέδειξε τον αυξανόµενο ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η ΕΕ εφόσον αναλαµβάνει
συλλογική δράση.
Στην παρούσα ανακοίνωση εξετάζονται οι τοµείς όπου έχει πραγµατοποιηθεί πρόοδος και
επισηµαίνονται τα θέµατα για τα οποία απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες. Πρόκειται για
συµβολή στην καταγραφή της κατάστασης στον τοµέα της βελτίωσης της νοµοθεσίας που
πρόκειται να επιχειρηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Μάρτιο του 2009 στο πλαίσιο της
τσεχικής Προεδρίας.
II.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Αρχής γενοµένης το 2005, η παρούσα Επιτροπή έθεσε σε εφαρµογή την αναµφιβόλως πιο
φιλόδοξη και αποφασιστική πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί ποτέ για την επικαιροποίηση,
τον εκσυγχρονισµό και την απλούστευση του σώµατος κοινοτικής νοµοθεσίας (που είναι
γνωστό ως «κοινοτικό κεκτηµένο»). Ένα πλήθος δραστηριοτήτων – το «Κυλιόµενο
πρόγραµµα απλούστευσης», η ενδελεχής µελέτη του κοινοτικού κεκτηµένου για να
εντοπισθούν οι δυνατότητες απλούστευσης, οι εργασίες κωδικοποίησης, η συστηµατική
παροχή ενοποιηµένων αποδόσεων νοµικών πράξεων και το πρόγραµµα για τη µείωση του
διοικητικού φόρτου – ήδη αποφέρει απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις
δηµόσιες αρχές.
1.
Η νοµοθεσία είναι πλέον απλούστερη, σαφέστερη και συνεπάγεται λιγότερη
γραφειοκρατία
Κατά τη θητεία της παρούσας Επιτροπής, το έργο της απλούστευσης µετεξελίχθηκε από ένα
µάλλον περιορισµένης εµβέλειας σύνολο δράσεων απλούστευσης, εν πολλοίς ανεξάρτητων
µεταξύ τους, σε εγγενές στοιχείο κάθε αναθεώρησης πολιτικής, και µάλιστα σε όλους τους
τοµείς. Τον Οκτώβριο του 2005, η Επιτροπή κατήρτισε το «Κυλιόµενο πρόγραµµα
απλούστευσης», που περιελάµβανε 100 πρωτοβουλίες µε χρονικό ορίζοντα το 2008. Η
Επιτροπή προέβη σε ετήσια βάση στον εµπλουτισµό του εν λόγω προγράµµατος µε νέες
πρωτοβουλίες και το επεξέτεινε σταδιακά σε όλους τους τοµείς πολιτικής. Σηµαντικό
στοιχείο της διαδικασίας αυτής υπήρξαν οι προτάσεις από µέρους πολιτών, ενδιαφεροµένων
φορέων και κρατών µελών. Το πρόγραµµα σήµερα απαρτίζεται από 185 πρωτοβουλίες και,
µολονότι αρχικά η πρόοδος ήταν αργή, η Επιτροπή έχει επί του παρόντος υποβάλει προτάσεις
για την απλούστευση 132 εξ αυτών2. Από αυτές τις προτάσεις, οι 75 έχουν ήδη υιοθετηθεί,
ενώ άλλες 50 εκκρεµούν ενώπιον του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου.
Εκτός από το έργο της απλούστευσης, η Επιτροπή έχει καταβάλει προσπάθεια για την
κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνονται σε ενιαίο κείµενο η βασική
νοµοθετική πράξη και οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις της. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η
σαφήνεια των νόµων και µειώνεται ο όγκος της νοµοθεσίας. Το 2008, η Επιτροπή
ολοκλήρωσε την κωδικοποίηση 229 επί συνόλου 436 πράξεων. 142 πράξεις εκδόθηκαν και
δηµοσιεύτηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα. Μέσω της απλούστευσης και κωδικοποίησης της
νοµοθεσίας, η παρούσα Επιτροπή έχει αναλάβει δράση που θα οδηγήσει στον περιορισµό του
κοινοτικού κεκτηµένου κατά σχεδόν 10% (πρόκειται για 1.300 νοµικές πράξεις περίπου, που
αντιστοιχούν σε 7.800 σελίδες της Επίσηµης Εφηµερίδας).
Από το 2005 και µετά, η Επιτροπή δροµολογεί επίσης σε ετήσια βάση διαδικασία για την
ανάκληση προτάσεων οι οποίες έχουν εν τω µεταξύ καταστεί άνευ αντικειµένου. Συνολικά
έχουν αποσυρθεί 108 προτάσεις, εκ των οποίων οι 30 το 2008.
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Η Επιτροπή κατατείνει σε µια πιο ενοποιηµένη µέθοδο απλούστευσης, όπου το ζητούµενο
είναι η εξέταση ολόκληρου του όγκου νοµοθεσίας που επηρεάζει έναν συγκεκριµένο τοµέα
πολιτικής προκειµένου να προσδιορισθούν οι τυχόν αλληλεπικαλύψεις, τα κενά, οι
ασυνέπειες, οι ρυθµίσεις που έχουν καταστεί παρωχηµένες και τα περιθώρια µείωσης των
κανονιστικών βαρών. Η διαδικασία αυτή εγκαινιάστηκε µε τη ∆εύτερη στρατηγική
επισκόπηση για τη βελτίωση της νοµοθεσίας, στην οποία η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσµευση
να ολοκληρώσει µια πλήρη ενδελεχή εξέταση του κοινοτικού κεκτηµένου µέχρι τη λήξη της
θητείας της. Οι σχετικές εργασίες προετοιµάζουν το έδαφος για το έργο της απλούστευσης
µετά το 2009 και οδήγησαν στον προσδιορισµό 81 περίπου δράσεων τις οποίες η επόµενη
Επιτροπή θα µπορούσε να συµπεριλάβει στις µελλοντικές ενέργειες απλούστευσης3.
Αποτελέσµατα
Οι προαναφερθείσες πρωτοβουλίες καθιστούν τη νοµοθεσία σαφέστερη και πιο
προσπελάσιµη, αποφέροντας απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.
Παραδείγµατος χάρη:
Οι καταναλωτές θα µπορούν να ψωνίζουν µε µεγαλύτερη ευκολία στην ΕΕ, ιδίως µέσω του
∆ιαδικτύου, όταν θα έχει θεσπιστεί η οδηγία για τα δικαιώµατα των καταναλωτών. Η εν λόγω
οδηγία αποτελεί την αναδιατύπωση τεσσάρων υφιστάµενων οδηγιών, έτσι ώστε να προκύψει
ένα σύνολο πλήρως εναρµονισµένων κανόνων.
Οι καταναλωτές θα µπορούν επίσης να επωφεληθούν από την αναθεώρηση του καθεστώτος
που ισχύει στην ΕΕ για τα επενδυτικά αµοιβαία κεφάλαια, χάρη στην οποία 10 υφιστάµενες
οδηγίες θα αντικατασταθούν από ενιαίο κείµενο, που θα παρέχει πρόσβαση υπό οικονοµικά
συµφέροντες όρους σε επενδύσεις τις οποίες διαχειρίζονται επαγγελµατίες4.
Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει να συµµορφώνονται
µε κατά πολύ απλούστερους κανόνες χάρη στη νέα «δέσµη ΦΠΑ».
Οι µικρές επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από τον νέο γενικό κανονισµό απαλλαγής κατά
κατηγορία, ο οποίος θα επαυξάνει τις δυνατότητες των κρατών µελών να χορηγούν κρατικές
ενισχύσεις σε µικρές επιχειρήσεις σε τοµείς όπως η επαγγελµατική εκπαίδευση, η καινοτοµία
και η ενεργειακή απόδοση. Με τον ίδιο κανονισµό ενοποιούνται πλέον σε ενιαίο κείµενο 5
αυτοτελείς κανονισµοί.
Ο εκσυγχρονισµός και η απλούστευση της νοµοθεσίας που διέπει τις αεροπορικές µεταφορές,
µε τη συνένωση 3 υφιστάµενων κανονισµών σε έναν, θα συντελέσουν στην αύξηση των
περιθωρίων επιλογής για τους καταναλωτές, τη µείωση των ναύλων και την ενίσχυση του
ανταγωνισµού. Η καθιέρωση αυστηρότερων απαιτήσεων και η καλύτερη εποπτεία των
νεοσύστατων αεροπορικών εταιρειών θα µειώσουν τον κίνδυνο πτώχευσης και τις αρνητικές
συνέπειες για τους καταναλωτές.
Οι αγρότες θα εξοικονοµήσουν έξοδα χάρη στην περαιτέρω απλούστευση του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης µετά την καθιέρωση του «διαγνωστικού ελέγχου» της κοινής γεωργικής
πολιτικής5.
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Αφενός µεν η απλούστευση και η κωδικοποίηση προσπορίζουν απτά οφέλη για τις
επιχειρήσεις και τους πολίτες, αφετέρου δε η Επιτροπή έκρινε ότι απαιτούνταν επίσης
επιπλέον στοχευµένες ενέργειες για την εξάλειψη των περιττών διοικητικών βαρών που
αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Το 2007, η Επιτροπή προσδιόρισε 42 νοµοθετικές πράξεις σε
13 τοµείς προτεραιότητας οι οποίοι αντιπροσωπεύουν διοικητικά έξοδα της τάξεως των 115–
130 δισεκατοµµυρίων €. Ακολούθως, η Επιτροπή εκπόνησε πρόγραµµα για τον περιορισµό
του διοικητικού φόρτου κατά 25% µέχρι το 2012, σύµφωνα µε τον στόχο που καθόρισε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Μάρτιο του 2007. Η Επιτροπή βρίσκεται σε καλό δρόµο για την
επίτευξη αυτού του στόχου µέσω πλειάδας µέτρων.
Μέχρι τον ∆εκέµβριο του 2008, η Επιτροπή είχε ήδη υποβάλει σειρά µέτρων που θα
οδηγήσουν σε σηµαντικές µειώσεις του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις7. Τα εν λόγω
µέτρα περιλαµβάνουν τον εκσυγχρονισµό της τελωνειακής νοµοθεσίας της ΕΕ και τη
δηµιουργία ενός απαλλαγµένου από χαρτιά περιβάλλοντος, που αναµένεται να αποφέρουν
στις εµπορικές επιχειρήσεις οφέλη της τάξεως των 2,5 δισεκατοµµυρίων € ετησίως. Στον
τοµέα της στατιστικής, οι προτάσεις για τη µείωση του διοικητικού φόρτου οι οποίες
αφορούν το ενδοκοινοτικό εµπόριο αγαθών και έχουν εκδοθεί από το 2004 και µετά ή
εκκρεµούν προς θέσπιση από τη νοµοθετική εξουσία θα δώσουν στα κράτη µέλη τη
δυνατότητα να απαλλάξουν περί τις 370.000 επιχειρήσεις από τις υποχρεώσεις υποβολής
στοιχείων. Τούτο αντιστοιχεί σε δυνητική µείωση του παρακολουθούµενου πλήθους
επιχειρήσεων κατά 52% περίπου εντός εξαετίας (από το 2004 έως το 2010) ή εξοικονόµηση
πόρων άνω των 100 εκατοµµυρίων € ετησίως µέχρι το 2010 και άνω των 200 εκατοµµυρίων
€ ετησίως από το 2010 και µετά, ιδίως για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Ως επόµενο βήµα, η Επιτροπή καταγράφει τις επιµέρους µειώσεις που είναι δυνατό να
επέλθουν σε καθέναν από τους τοµείς προτεραιότητας. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται ήδη σε
προχωρηµένο στάδιο ως προς δύο βασικούς τοµείς προτεραιότητας. Σε ό,τι αφορά το
εταιρικό δίκαιο, η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να
εξαιρούν τις πολύ µικρές επιχειρήσεις από το πεδίο εφαρµογής των περί λογιστικής οδηγιών
της ΕΕ. Η αρχή «Σκέψου πρώτα σε µικρή κλίµακα» ήδη εφαρµόζεται σε όλες τις πτυχές των
οδηγιών αυτών, ούτως ώστε το καθεστώς που εφαρµόζεται να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των ΜΜΕ. Οι σχετικές αναθεωρήσεις θα µπορούσαν να αποφέρουν συνολική εξοικονόµηση
πόρων της τάξεως των 8 δισεκατοµµυρίων €. Η Επιτροπή θα εισηγηθεί φιλόδοξη
αναθεώρηση της οδηγίας ΦΠΑ µε στόχο την άρση των εµποδίων για την ηλεκτρονική έκδοση
τιµολογίων και τον εκσυγχρονισµό των διατάξεων περί έκδοσης τιµολογίων. Η µέγιστη
µείωση που θα µπορούσε δυνητικά να επιτευχθεί µεσοπρόθεσµα µε την εξάλειψη των
ρυθµίσεων στον τοµέα του ΦΠΑ που θέτουν εµπόδια στην ηλεκτρονική έκδοση τιµολογίων
εκτιµάται σε 18 δισεκατοµµύρια € αν υποτεθεί ότι η ηλεκτρονική αποστολή θα αφορά το
σύνολο των τιµολογίων.
Μέχρι σήµερα, τα µέτρα µείωσης του διοικητικού φόρτου που έχουν υποβληθεί ή
προβλέπεται να υποβληθούν αντιπροσωπεύουν εξοικονόµηση πόρων που υπερβαίνει τα 30
δισεκατοµµύρια €.
Το ρηθέν πρόγραµµα µείωσης του διοικητικού φόρτου βασίζεται σε εκτεταµένη διαδικασία
καταγραφής και αξιολόγησης των διοικητικών βαρών που η νοµοθεσία της ΕΕ συνεπάγεται
για τα 27 κράτη µέλη και για 13 τοµείς προτεραιότητας. Με τον τρόπο αυτό η ΕΕ έχει τεθεί
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Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής «Μείωση του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ», COM(2009) 16.
Μερικές από τις εν λόγω προτάσεις είναι «ενέργειες ταχείας υλοποίησης» των οποίων η θέσπιση
καθυστερεί σε επίπεδο Συµβουλίου και Κοινοβουλίου (θεσπίστηκαν 3 από τις 6 προτάσεις
υποβλήθηκαν το 2007 και µόνο µία από τις 7 που περιλαµβάνονται στη δέσµη του 2008).
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επικεφαλής των προσπαθειών για τη µείωση της γραφειοκρατίας που προκύπτει από τις
λεγόµενες «υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών». Συγχρόνως δε έγινε πολύ καλύτερα
κατανοητό το πώς τα κράτη µέλη µεταφέρουν στην εγχώρια νοµοθεσία τους και εφαρµόζουν
την κοινοτική νοµοθεσία και τι σηµαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις από την άποψη των
υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών8. Η διαδικασία αυτή ενδυνάµωσε την επίγνωση των
διοικητικών βαρών από τις κρατικές αρχές και τους έδωσε την ευκαιρία να προβληµατισθούν
εκ νέου γύρω από τη λειτουργικότητα και την αποτελεσµατικότητα της ισχύουσας
νοµοθεσίας.
Εκτεταµένη είναι η συµβολή εξωτερικών εµπειρογνωµόνων και ενδιαφεροµένων µερών στην
προαναφερθείσα διαδικασία. Καλό σχετικό παράδειγµα αποτελούν οι θετικές γνώµες της
«Οµάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόµενων µερών σχετικά µε τον διοικητικό
φόρτο» σε σχέση µε την απαλλαγή των πολύ µικρών επιχειρήσεων και τη µεταρρύθµιση του
καθεστώτος ΦΠΑ όσον αφορά τις διατάξεις περί ηλεκτρονικής έκδοσης τιµολογίων. Η εν
λόγω οµάδα αποτελεί επίσης την κινητήρια δύναµη για την πρόοδο της διαδικασίας αυτής και
σε άλλους τοµείς προτεραιότητας. Έχουν υποβληθεί πάνω από 350 υποµνήµατα στο πλαίσιο
των διαβουλεύσεων µέσω του ∆ιαδικτύου ή µε άλλους τρόπους. Τέλος, τα κράτη µέλη
συµφώνησαν να καταβάλουν ανάλογες προσπάθειες και, µέχρι τα τέλη του 2008, 21 εξ αυτών
είχαν ήδη καθορίσει εθνικούς στόχους για τη µείωση του διοικητικού φόρτου, σε σύγκριση
µε 7 κράτη µέλη στα τέλη του 2006. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν ήδη επιφέρει µείζονες
αλλαγές στη µεταφορά της κοινοτικής νοµοθεσίας στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή
συνεργάζεται στενά µε τις εθνικές αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τη µεταφορά της
κοινοτικής νοµοθεσίας µε στόχο τη διάδοση των καλών πρακτικών οι οποίες επιτρέπουν την
ταχεία µείωση του διοικητικού φόρτου. Καλεί δε τα κράτη µέλη, αφενός, να αξιοποιήσουν
πλήρως τον σχετικό οδηγό εξοικείωσης που έχει επεξεργασθεί για τις µελλοντικές εργασίες
υπολογισµού και µείωσης του διοικητικού φόρτου και, αφετέρου, να προαγάγουν την
περαιτέρω εναρµόνιση και συγκρισιµότητα των σχετικών πληροφοριακών στοιχείων. Η
Επιτροπή καλεί επίσης τα κράτη µέλη να συµφωνήσουν επί συνόλου αρχών για την
παρακολούθηση της προόδου που συντελείται αναφορικά µε τη µείωση του διοικητικού
φόρτου, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών µελών.
3. Επόµενα βήµατα
Η βελτίωση της ποιοτικής στάθµης της ισχύουσας νοµοθεσίας και η εξάλειψη του µη
αναγκαίου διοικητικού φόρτου έχουν ακόµη µεγαλύτερη σηµασία για τις επιχειρήσεις υπό τις
τρέχουσες δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, η Ένωση οφείλει να υλοποιήσει
αποφασιστικά τα σχετικά προγράµµατα.
– Η Επιτροπή, µε βάση τις αφετηριακές µετρήσεις σε επίπεδο ΕΕ, θα προσδιορίσει
τις επιµέρους µειώσεις που πρέπει να επέλθουν σε καθέναν από τους 13 τοµείς
προτεραιότητας και θα υποβάλει προτάσεις ως απόρροια του τρέχοντος
προγράµµατος δράσης για τον περιορισµό του διοικητικού φόρτου στη νοµοθεσία
της ΕΕ. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την υιοθέτηση των
προτάσεων αυτών πριν από τη λήξη της θητείας της παρούσας Επιτροπής.
– Η Επιτροπή θα υποβάλει 33 νέες πρωτοβουλίες απλούστευσης το 2009. Τα εν
λόγω µέτρα θα αποβλέπουν, επί παραδείγµατι, στην καταπολέµηση της
καθυστερηµένης εξόφλησης στις εµπορικές συναλλαγές, στην απαλλαγή των
8
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Με την εν λόγω διαδικασία προσδιορίστηκαν 356 υποχρεώσεις σε επίπεδο ΕΕ και πάνω από [9500]
εθνικές υποχρεώσεις στην ΕΕ-27. Πραγµατοποιήθηκαν περίπου 3000 συνεντεύξεις µε επιχειρήσεις και
πάνω από 50 εργαστήρια µε τοπικές επιχειρηµατικές ενώσεις και εθνικά υπουργεία.

6

EL

πολύ µικρών οντοτήτων από τις λογιστικές απαιτήσεις και στη διασφάλιση της
αναγνώρισης και εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και
εµπορικές υποθέσεις.
– Με βάση τον ενδελεχή έλεγχο του κοινοτικού κεκτηµένου, η Επιτροπή έχει
προσδιορίσει 81 νέες δράσεις που θα µπορούσε να λάβει υπόψη η επόµενη
Επιτροπή ενόψει ενός µελλοντικού προγράµµατος απλούστευσης.
– Το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο καλούνται να εκδώσουν το ταχύτερο δυνατό
τις 50 πρωτοβουλίες απλούστευσης που εκκρεµούν, καθώς και το σύνολο των
εκκρεµουσών προτάσεων για τη µείωση του διοικητικού φόρτου.
– Συνεκτιµώντας τις συνεισφορές που ελήφθησαν στο πλαίσιο της διαδικασίας
διαβουλεύσεων, η Επιτροπή προτείνει την επέκταση του προγράµµατος δράσης,
ώστε αυτό να καλύπτει 30 επιπλέον νοµοθετικές πράξεις.
– Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά µε τις εθνικές αρχές που
είναι επιφορτισµένες µε τη µεταφορά της κοινοτικής νοµοθεσίας µε στόχο τη
διάδοση των καλών πρακτικών οι οποίες επιτρέπουν την ταχεία µείωση του
διοικητικού φόρτου.
– Τα κράτη µέλη που δεν είχαν καθορίσει εθνικό στόχο για τη µείωση του
διοικητικού φόρτου µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου καλούνται να το πράξουν πριν από
το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2009. Όλα τα κράτη µέλη καλούνται να
λάβουν συγκεκριµένα µέτρα στο δικό τους επίπεδο και να συµπεριλάβουν
αναφορά γι’ αυτά στο πλαίσιο των ετήσιων εθνικών εκθέσεων προόδου που
υποβάλλουν µε αντικείµενο τη Στρατηγική της Λισαβόνας.
III.
1.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
Σφαιρική και φιλόδοξη προσέγγιση

Η βελτίωση της ποιότητας των νέων πρωτοβουλιών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο των
προσπαθειών για τη βελτίωση της νοµοθεσίας. Λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή βέλτιστη
πρακτική, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για τη δηµιουργία
καλύτερου ρυθµιστικού περιβάλλοντος είναι να καθίστανται τα πρόσωπα που φέρουν την
ευθύνη για την κατάρτιση πολιτικής υπεύθυνα και για την εκτίµηση του αντικτύπου όσων
προτείνουν. Η αρχή αυτή υπήρξε θεµελιώδης παράµετρος του συστήµατος εκτίµησης του
αντικτύπου που η Επιτροπή έχει αρχίσει να θέτει σε εφαρµογή από το 2002 και εξής και για
το οποίο η ίδια πιστεύει ότι ήδη µεταβάλλει εκ βάθρων τη νοοτροπία εργασίας του οργάνου.
Από το 2002 και µετά, η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει πάνω από 400 εκτιµήσεις αντικτύπου.
Μόνο το 2008 εκπονήθηκαν 135 τέτοιες εκτιµήσεις. Το εν λόγω σύστηµα έχει µια σειρά
αξιοµνηµόνευτων χαρακτηριστικών.
Πρώτον, η Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι η ολοκληρωµένη προσέγγιση για την εκτίµηση του
αντικτύπου είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να διασφαλίζεται η αναγκαιότητα των µέτρων
που η ίδια προτείνει και για να καταστρώνονται πολιτικές υψηλής ποιοτικής στάθµης. Ως εκ
τούτου, οι εκτιµήσεις αντικτύπου αναλύουν τόσο τα οφέλη όσο και τα έξοδα και εξετάζουν
µε ισόρροπο τρόπο όλες τις αξιόλογες οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
συνέπειες κάθε ενδεχόµενης πρωτοβουλίας. Με την προσέγγιση αυτή διασφαλίζεται η
αξιοποίηση όλης της συναφούς εµπειρογνωσίας που είναι διαθέσιµη στους κόλπους της
Επιτροπής, καθώς και των συνεισφορών που λαµβάνονται από πλευράς ενδιαφεροµένων,
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συγχρόνως δε ενισχύεται η συνεκτικότητα των πρωτοβουλιών στους διάφορους τοµείς
πολιτικής.
∆εύτερον, η Επιτροπή έχει επεκτείνει την απαίτηση εκπόνησης εκτίµησης του αντικτύπου
ώστε αυτή να µην καλύπτει µόνο τις πρωτοβουλίες του ετήσιου προγράµµατος νοµοθετικού
και λοιπού έργου αλλά και όλες τις πρωτοβουλίες που είναι πιθανό να έχουν σοβαρές
συνέπειες. Τούτο συµπεριλαµβάνει τα θέµατα επιτροπολογίας που παράγουν σοβαρές
συνέπειες.
Τρίτον, για να διασφαλίζεται ευκολότερα το ότι οι εκτιµήσεις αντικτύπου συµµορφώνονται
µε τις σχετικές διαδικασίες και πρότυπα ποιότητας, η Επιτροπή έχει θεσπίσει απαιτητική,
κεντρική λειτουργία ελέγχου ποιότητας υπό τη µορφή της Επιτροπής Εκτίµησης του
Αντικτύπου («ΕΕΑ»), η οποία είναι ανεξάρτητη από τις υπηρεσίες που χαράσσουν πολιτική.
Η ΕΕΑ έχει προβεί σε εξέταση κι έχει γνωµοδοτήσει για όλες τις εκτιµήσεις αντικτύπου της
Επιτροπής από τότε που συνεστήθη στα τέλη του 2006. Συνέτεινε στη βελτίωση της
ποιότητας των πολιτικών µε το να ζητά την εκ νέου υποβολή εκτιµήσεων αντικτύπου στο 32
% των περιπτώσεων το 2008, καθώς επίσης µε το να απευθύνει συστάσεις στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την ποιοτική αναβάθµιση των εκτιµήσεων αντικτύπου. Το 2008, η ΕΕΑ
απέδωσε µεγαλύτερη έµφαση στην ανάγκη για συστηµατικότερη ποσοτική εκτίµηση των
επιπτώσεων και για σαφή διευθέτηση του ζητήµατος του διοικητικού φόρτου. Ακόµη, η ΕΕΑ
έχει υποβοηθήσει τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την από µέρους τους κατάρτιση
εκτιµήσεων αντικτύπου, ιδίως σε σχέση µε τη µεθοδολογία που εφαρµόζουν για τον σκοπό
αυτό.
Τέλος, η Επιτροπή έχει συγκροτήσει ένα σύστηµα το οποίο είναι διαφανές και στηρίζεται
στην ανάληψη ευθύνης. Προωθεί την αύξηση της διαφάνειας στη διαδικασία χάραξης
πολιτικής, καθώς και την πληρέστερη σύµπραξη των ενδιαφεροµένων φορέων. Όλες οι
εκτιµήσεις αντικτύπου και όλες οι γνώµες της ΕΕΑ είναι διαθέσιµες στο κοινό αφ’ ης στιγµής
η Επιτροπή θεσπίσει τη σχετική πρόταση9.
2.

Περαιτέρω βελτίωση των εκτιµήσεων του αντικτύπου

Η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρµογή ένα σύστηµα εκτίµησης του αντικτύπου το οποίο, από
την άποψη της πληρότητας και της διαφάνειας, θεωρείται γενικά ως πολύ υψηλής στάθµης σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιθώρια για την περαιτέρω
βελτίωση της ποιοτικής στάθµης των ίδιων των εκτιµήσεων αντικτύπου. Η ΕΕΑ, στην έκθεσή
της του 2008, συνιστούσε την ενίσχυση του ελέγχου της ποιότητας πριν από την υποβολή των
εκτιµήσεων του αντικτύπου στην ΕΕΑ. Η Επιτροπή πρόκειται να λάβει σειρά µέτρων για τον
σκοπό αυτό. Ειδικότερα, θα ενισχύσει τον ρόλο της µονάδας εκτίµησης του αντικτύπου που
λειτουργεί στο πλαίσιο εκάστης Γενικής ∆ιεύθυνσης, αλλά και τον ρόλο των οµάδων
καθοδήγησης για την εκτίµηση του αντικτύπου, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αξιοποίηση
όλης της συναφούς εµπειρογνωσίας που είναι διαθέσιµη στους κόλπους της Επιτροπής. Η
Επιτροπή θα ενισχύσει την «ιδιοποίηση» των εκτιµήσεων του αντικτύπου µέσω της οριστικής
έγκρισής τους από τους γενικούς διευθυντές.
Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει σειρά πρόσθετων βελτιώσεων µε βάση την πείρα της ΕΕΑ, τις
συνεισφορές της οµάδας υψηλού επιπέδου των εθνικών εµπειρογνωµόνων για τη βελτίωση
της νοµοθεσίας και τις δηµόσιες διαβουλεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε αντικείµενο τις
κατευθυντήριες γραµµές για την εκτίµηση του αντικτύπου στα µέσα του 2008. Πολλές από
τις βελτιώσεις αυτές αποτυπώνονται στις αναθεωρηµένες κατευθυντήριες γραµµές, που
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τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2009. Το σύστηµα εκτίµησης του αντικτύπου θα έχει τα εξής
χαρακτηριστικά:
• Μεγαλύτερη εστίαση: η Επιτροπή θα εστιάζει περισσότερο τις εκτιµήσεις του αντικτύπου
στις νοµοθετικές προτάσεις, τόσο εντός του προγράµµατος νοµοθετικού και λοιπού έργου
όσο και πέραν αυτού, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων επιτροπολογίας που παράγουν
σοβαρές συνέπειες.
• Καλύτερη διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους: οι ελάχιστες απαιτήσεις
διαβούλευσης που έχει θεσπίσει η Επιτροπή πρέπει να τηρούνται µέχρι κεραίας. Για τις
περίπλοκες ή ευαίσθητες προτάσεις, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενθαρρύνονται να
υπερβαίνουν την ελάχιστη περίοδο διαβουλεύσεων των 8 εβδοµάδων· θα καταβληθούν
πρόσθετες προσπάθειες προκειµένου όλοι οι ενδιαφερόµενοι να ενηµερώνονται για τις
διαβουλεύσεις και να µπορούν να συνεισφέρουν σε αυτές· στις εκτιµήσεις του αντικτύπου
πρέπει να παρέχεται σαφέστερη ανάδροµη πληροφόρηση σχετικά µε το ποιες πληροφορίες
ζητήθηκαν από τους ενδιαφερόµενους, ποιες πληροφορίες ελήφθησαν και πώς
χρησιµοποιήθηκαν.
• Ενδελεχέστερη ανάλυση της αρχής της επικουρικότητας: Οι κατευθυντήριες γραµµές
περιέχουν πλέον κατάλογο συγκεκριµένων ερωτήσεων που οι υπηρεσίες πρέπει να
απευθύνουν κατά την ανάλυση των προβληµάτων, καθώς και πρόσθετες κατευθύνσεις για
την ανάλυση της αναλογικότητας και της κοινοτικής προστιθέµενης αξίας για κάθε
εναλλακτική δυνατότητα πολιτικής που υποβάλλεται.
• ∆ιεξοδικότερη εκτίµηση των επιµέρους επιπτώσεων: Εντός του πλαισίου της
ολοκληρωµένης προσέγγισης για τα οφέλη και το κόστος στο οικονοµικό, κοινωνικό και
περιβαλλοντικό πεδίο, παρέχονται πρόσθετες κατευθύνσεις για επιµέρους πτυχές των
σχετικών επιπτώσεων. Τούτο ισχύει: για τις επιπτώσεις για τις ΜΜΕ, οι οποίες πρέπει να
εκτιµώνται µε γνώµονα τον λεγόµενο «Νόµο για τις µικρές επιχειρήσεις» - Small Business
Act (µέσω ελέγχου που είναι γνωστός ως «δοκιµή ΜΜΕ»)· για τα θέµατα που σχετίζονται
µε θεµελιώδη δικαιώµατα· και για τις συνέπειες για τους καταναλωτές και τη δηµόσια
υγεία. Θα λαµβάνονται υπόψη οι συνέπειες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
• Περισσότερη ποσοτική τεκµηρίωση και ανάλυση: Οι κατευθυντήριες γραµµές
παρέχουν αναβαθµισµένες κατευθύνσεις για την ποσοτικοποίηση, καθώς και µνείες των
βέλτιστων πρακτικών για την εκτίµηση των διαφόρων τύπων κόστους συµµόρφωσης.
• Βελτιωµένη εκτίµηση του διοικητικού φόρτου: Η Επιτροπή έχει βελτιώσει τις οδηγίες
για τον υπολογισµό του διοικητικού φόρτου, ιδίως για τις επιχειρήσεις.
• ∆ιαφανέστερη παρουσίαση των αποτελεσµάτων: περιλήψεις θα παρέχουν σαφή
ανασκόπηση του τυχόν ποσοτικού οφέλους και κόστους των διαφόρων εναλλακτικών
επιλογών, περιλαµβανοµένων των διοικητικών εξόδων για τις επιχειρήσεις και τους
πολίτες, των λοιπών εξόδων συµµόρφωσης και του κόστους για τις κρατικές διοικήσεις.
3.

Επόµενα βήµατα
– Το 2009, η Επιτροπή αναµένει να εκπονήσει πάνω από 100 εκτιµήσεις
αντικτύπου και προς τούτο θα τηρήσει τις αναθεωρηµένες κατευθυντήριες
γραµµές για την εκτίµηση του αντικτύπου.
– Η Επιτροπή θα ενισχύσει περαιτέρω τις κατευθύνσεις περί του διοικητικού
φόρτου που παρέχονται στις κατευθυντήριες γραµµές για την εκτίµηση του
αντικτύπου, θέτοντας σε λειτουργία στις αρχές του 2009 νέα εργαλεία
πληροφορικής, που θα είναι διαθέσιµα σε όλες τις υπηρεσίες της.
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– Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να αναβαθµίζει ποιοτικά τις εκτιµήσεις
αντικτύπου που καταρτίζει, µέσω της ενίσχυσης του ελέγχου ποιότητας που
διενεργούν τόσο οι αρµόδιες υπηρεσίες όσο και η Επιτροπή Εκτίµησης του
Αντικτύπου.
IV.
1.

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Βελτίωση της νοµοθεσίας σε όλα τα επίπεδα στην ΕΕ

Για να επιτύχει το εγχείρηµα της βελτίωσης της νοµοθεσίας έχει καθοριστική σηµασία να
αναλάβει έκαστο ευρωπαϊκό θεσµικό όργανο την ευθύνη που του αναλογεί. Οι διατάξεις που
ισχύουν σε επίπεδο ΕΕ προτείνονται από την Επιτροπή και θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, οι δε κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών τις
µεταφέρουν στις εθνικές έννοµες τάξεις. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εν λόγω διατάξεις
συµπληρώνονται από διατάξεις περιφερειακού και τοπικού επιπέδου. Όλοι οι
προαναφερθέντες παράγοντες έχουν να διαδραµατίσουν κάποιον ρόλο για τη βελτίωση του
κανονιστικού πλαισίου.
Η διαδικασία θέσπισης και εφαρµογής της νοµοθεσίας της ΕΕ είναι χρονοβόρα. Τα
προγράµµατα της Επιτροπής µε στόχο την απλούστευση και τον περιορισµό του διοικητικού
φόρτου περιλαµβάνουν αµφότερα πολύτιµα διδάγµατα για τις βελτιώσεις που µπορούν να
επέλθουν έτσι ώστε να προκύψουν χειροπιαστά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.
Εντούτοις, επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί πρόοδος σε σχέση µε την επίσπευση της
θέσπισης των συγκεκριµένων προτάσεων της Επιτροπής από το Συµβούλιο και το
Κοινοβούλιο και να διασφαλισθεί η διατήρηση των στοιχείων εκείνων που απλουστεύουν τη
νοµοθεσία και µειώνουν τον διοικητικό φόρτο.
Προτεραιότητα των τριών θεσµικών οργάνων κατά το 2009 πρέπει να είναι η ολοκλήρωση
της επανεξέτασης της κοινής προσέγγισης για την εκτίµηση του αντικτύπου. Η Επιτροπή
είναι πεπεισµένη ότι η εν λόγω κοινή προσέγγιση παρέχει στιβαρή βάση ούτως ώστε το
καθένα από τα θεσµικά όργανα να εφαρµόσει τη δική του προσέγγιση για την εκτίµηση του
αντικτύπου. Οι σχετικές προσπάθειες πρέπει να εστιάζονται στην εξεύρεση συγκεκριµένων
τρόπων βελτίωσης της εφαρµογής. Η Επιτροπή είναι διατεθειµένη να βοηθήσει τα άλλα
θεσµικά όργανα να αναπτύξουν την ικανότητά τους να αντεπεξέρχονται στις εκτιµήσεις
αντικτύπου της Επιτροπής, καθώς επίσης να προβαίνουν σε ιδία επιπλέον ανάλυση µε
αντικείµενο τις ουσιαστικές τροποποιήσεις που επιφέρουν. Όπως επισηµαίνεται στη ∆εύτερη
στρατηγική επισκόπηση για τη βελτίωση της νοµοθεσίας, η Επιτροπή θα ανταποκρίνεται
επίσης εποικοδοµητικά και µε γνώµονα τα δεδοµένα εκάστης περίπτωσης σε αιτήµατα του
Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου για εκτενέστερη ανάπτυξη παραµέτρων των αρχικών
εκτιµήσεων αντικτύπου που τους υποβάλλει.
2.

Εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στα κράτη µέλη

Το 2007, η Επιτροπή υπέβαλε στρατηγική για τη βελτίωση της εφαρµογής της κοινοτικής
νοµοθεσίας10. Σε στενή συνεργασία µε 15 κράτη µέλη που συµµετέχουν σε εθελοντική βάση,
η Επιτροπή εγκαινίασε την εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος της ΕΕ για την
επιτάχυνση και βελτίωση του µηχανισµού επίλυσης προβληµάτων που ταλαιπωρούν τους
πολίτες. Τώρα πλέον λαµβάνει αποφάσεις για παραβάσεις µε µεγαλύτερη συχνότητα. Η
Επιτροπή έχει φθάσει σε προχωρηµένο στάδιο όσον αφορά την καθιέρωση διαδικασίας
διεκπεραίωσης υποθέσεων η οποία να στηρίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό στην ιεράρχηση
10
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προτεραιοτήτων, όπως πιστοποιείται από την ετήσια έκθεση σχετικά µε τον έλεγχο της
εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, καθώς και από άλλες πρωτοβουλίες που είτε έχουν
θεσπισθεί είτε τελούν στο στάδιο της επεξεργασίας και αποσκοπούν στην αύξηση της
διαφάνειας και του διαλόγου11. Η πείρα που αποκοµίζεται από την εφαρµογή της νοµοθεσίας
µπορεί να οδηγήσει στη διόρθωση ή στην κατάρτιση νοµοθεσίας ενόψει της καλύτερης
επίτευξης των στόχων της Κοινότητας. Το 2009, θα ληφθούν πρόσθετα µέτρα για την
υλοποίηση και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτής.
3.

Επόµενα βήµατα
– Το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο καλούνται να εκδώσουν το ταχύτερο δυνατό
τις προτάσεις απλούστευσης και µείωσης του διοικητικού φόρτου που εκκρεµούν,
όπως προβλέπει η διοργανική συµφωνία του 2003 για τη βελτίωση της
νοµοθεσίας.
– Το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα ολοκληρώσουν την από κοινού
επανεξέταση της «Κοινής προσέγγισης για την εκτίµηση του αντικτύπου».
– Η Επιτροπή θα µεριµνήσει για τη βελτίωση της εφαρµογής του κοινοτικού
δικαίου µε τη θέσπιση προληπτικών µέτρων, στα οποία συγκαταλέγονται: η
απόδοση µεγαλύτερης έµφασης σε θέµατα εφαρµογής και επιβολής στις
εκτιµήσεις αντικτύπου, η βελτίωση του προγραµµατισµού της εφαρµογής νέας
νοµοθεσίας, η συγκρότηση δικτύων εφαρµογής και η παροχή βοήθειας στα κράτη
µέλη για τους πίνακες αντιστοιχίας.
– Σε συµµόρφωση µε τον «Νόµο για τις µικρές επιχειρήσεις για την Ευρώπη», η
Επιτροπή θα χρησιµοποιεί κοινές ηµεροµηνίες έναρξης της ισχύος, εφόσον είναι
εφικτό, για τους µελλοντικούς κανονισµούς και τις αποφάσεις που έχουν
συνέπειες για τις επιχειρήσεις12. Εκτιµάται ότι µε τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα
µπορούν να προετοιµάζονται καλύτερα και να προσαρµόζονται στις µεταβολές
της νοµοθεσίας.
– Η Επιτροπή θα συνεργάζεται στενά µε τις εθνικές αρχές µε στόχο τη βελτίωση
της σαφήνειας και συνεκτικότητας των εθνικών νοµοσχεδίων στο πλαίσιο της
διαδικασίας κοινοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 98/34/ΕΚ13.

V.

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Η Επιτροπή έχει συνεχίσει τους κανονιστικούς διαλόγους που διεξάγει µε µείζονες
εµπορικούς εταίρους. Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, εκπόνησε έγγραφο από κοινού µε την
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Προϋπολογισµού (Office of Management and Budget) των ΗΠΑ
στο πλαίσιο του ∆ιατλαντικού Οικονοµικού Συµβουλίου µε σκοπό τη σύγκριση των
εκατέρωθεν συστηµάτων για την εκτίµηση του αντικτύπου για το διεθνές εµπόριο και τις
επενδύσεις στην ΕΕ και στις ΗΠΑ14. Οι συστάσεις που διατυπώνονται στο έγγραφο αυτό
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25η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου - COM(2008) 777.
Το σύστηµα κοινών ηµεροµηνιών έναρξης της ισχύος σηµαίνει ότι ορισµένες πράξεις νοµοθεσίας
συνήθως τίθενται σε ισχύ σε περιορισµένο αριθµό προκαθορισµένων ηµεροµηνιών κατά τη διάρκεια
του έτους.
Η εν λόγω οδηγία υποχρεώνει τα κράτη µέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή όλα τα σχέδια τεχνικών
κανονισµών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών πριν από τη θέσπισή
τους ως µέρος της εθνικής νοµοθεσίας. Τούτο συµβάλλει στον περιορισµό του κινδύνου όρθωσης
αδικαιολόγητων εµποδίων µεταξύ κρατών µελών.
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/impact_en.htm
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έχουν ενσωµατωθεί στις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για την εκτίµηση του
αντικτύπου. Οι αρχές των ΗΠΑ συµφώνησαν να πράξουν το ίδιο στις δικές τους
κατευθυντήριες γραµµές για την εκτίµηση του αντικτύπου της νοµοθεσίας.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει την κανονιστική της συνεργασία µε τους εµπορικούς της εταίρους,
τόσο σε πολυµερείς οργανισµούς, όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσµια Τράπεζα, όσο και
στο πλαίσιο διµερών διαλόγων για τον περιορισµό των εµποδίων για το εµπόριο και τις
επενδύσεις, µε ταυτόχρονη ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας. Η
σύνοδος κορυφής της οµάδας χωρών G20 του Νοεµβρίου 2008 κατέδειξε τη σπουδαιότητα
της διεθνούς συνεργασίας στις τρέχουσες οικονοµικές και δηµοσιονοµικές συνθήκες, καθώς
και τη θετική επίδραση που µπορεί να ασκήσει η Ένωση όταν αναλαµβάνει συλλογική
δράση. Τον ∆εκέµβριο του 2008, η Επιτροπή καθόρισε το στρατηγικό πλαίσιο που διέπει τη
διεθνή κανονιστική συνεργασία και προσδιόρισε ορισµένες µελλοντικές δράσεις
προτεραιότητας15.
VI.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της αντιµετωπίζουν σηµαντικές προκλήσεις για την
αντιµετώπιση της τρέχουσας οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κατάστασης. Η βελτίωση της
νοµοθεσίας πρέπει να παραµείνει ουσιώδες στοιχείο της απόκρισής µας – θέσπιση
νοµοθεσίας όταν αυτή είναι επιβεβληµένη, µε µέθοδο όσο το δυνατό πιο απλή, µε βάση
διάλογο µε τους ενδιαφεροµένους και κατά τρόπο που περιορίζει στο ελάχιστο αναγκαίο
µέτρο την επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η πείρα από τη βελτίωση της
νοµοθεσίας κατά την τελευταία τετραετία παρέχει µια καλή βάση για την αντιµετώπιση των
νέων προκλήσεων. Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει τα επόµενα βήµατα τα οποία απαιτούν
συνεχείς προσπάθειες καθώς και τη διαρκή πολιτική στήριξη των άλλων ευρωπαϊκών
θεσµικών οργάνων, των κρατών µελών, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των
ενδιαφερόµενων φορέων.
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