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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

της 28ης Νοεµβρίου 2001

για µια πλέον συστηµατοποιηµένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νοµικών πράξεων

(2002/C 77/01)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που συνήλθε στο Εδιµβούργο το
∆εκέµβριο του 1992, τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
για την Κοινότητα να καταστεί η κοινοτική νοµοθεσία περισ-
σότερο προσιτή και κατανοητή.

(2) Κατόπιν των κατευθυντήριων γραµµών που χάραξε το Ευρω-
παϊκό Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο
και η Επιτροπή συνήψαν, στις 20 ∆εκεµβρίου 1994, διοργα-
νική συµφωνία που αφορά την ταχεία µέθοδο εργασίας για την
επίσηµη κωδικοποίηση νοµοθετικών κειµένων (1), η οποία θα
βελτιώσει αισθητά την κατανόηση των νοµικών πράξεων που
υπέστησαν πολλές τροποποιήσεις.

(3) Η πείρα, παρά ταύτα, έχει καταδείξει ότι παρά την εφαρµογή
της ταχείας µεθόδου, η υποβολή από την Επιτροπή προτάσεων
επίσηµης κωδικοποίησης και η έκδοση από το νοµοθέτη πρά-
ξεων επίσηµης κωδικοποίησης καθυστερούν συχνά, ιδίως διότι
εν τω µεταξύ θεσπίζονται νέες τροποποιήσεις της εν λόγω
πράξης, οι οποίες συνεπάγονται επανάληψη των εργασιών κωδι-
κοποίησης.

(4) Είναι λοιπόν σκόπιµο, ιδίως για τις νοµικές πράξεις που τρο-
ποποιούνται συχνά, να χρησιµοποιείται µια νοµοθετική τεχνική
που θα επιτρέπει να πραγµατοποιούνται στο ίδιο κείµενο η
τροποποίηση και η κωδικοποίηση.

(5) Όταν χρειάζεται ουσιαστική τροποποίηση µιας προϋπάρχουσας
νοµικής πράξης, η τεχνική της αναδιατύπωσης καθιστά δυνατόν
το να εκδίδεται ένα µόνο νοµοθέτηµα που ταυτόχρονα, επιφέ-
ρει την επιθυµητή τροποποίηση, την κωδικοποιεί µε τις διατά-
ξεις της προϋπάρχουσας πράξης που παραµένουν ως έχουν και
καταργεί την εν λόγω προϋπάρχουσα πράξη.

(6) Η τεχνική της αναδιατύπωσης λοιπόν, ακριβώς διότι αποφεύγει
τον πολλαπλασιασµό των χωριστών τροποποιητικών πράξεων,
που συχνά καθιστούν τους κανόνες δυσνόητους, αποτελεί
κατάλληλο µέσο για να εξασφαλίσει, κατά τρόπο διαρκή και
γενικό, εύληπτο χαρακτήρα στην κοινοτική νοµοθεσία.

(7) Η συστηµατοποιηµένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης
των νοµικών πράξεων εντάσσεται µεταξύ των δράσεων, τις
οποίες αναπτύσσουν τα όργανα για να καταστήσουν την κοι-
νοτική νοµοθεσία περισσότερο προσιτή, όπως την προσφυγή
στην ταχεία µέθοδο εργασίας για την επίσηµη κωδικοποίηση
και τη χάραξη κοινών κατευθυντηρίων γραµµών σχετικά µε την
ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας µέσω της
διοργανικής συµφωνίας της 22ας ∆εκεµβρίου 1998 (2).

(8) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά τη σύνοδό του στο Ελσίνκι, το
∆εκέµβριου του 1999, εξέφρασε την επιθυµία να συναφθεί το
συντοµότερο δυνατό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµ-
βούλιο, και την Επιτροπή διοργανική συµφωνία για τη χρησι-
µοποίηση της τεχνικής της αναδιατύπωσης,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Σκοπός της παρούσας συµφωνίας είναι η καθιέρωση µεθόδου
που, κατ' εφαρµογήν της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας της
Κοινότητας, θα επιτρέψει την πλέον συστηµατοποιηµένη χρήση της
τεχνικής της αναδιατύπωσης των νοµικών πράξεων.
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(1) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2. (2) ΕΕ C 73 της 17.3.1999, σ. 1.
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2. Η αναδιατύπωση συνίσταται στην έκδοση νέας νοµικής πρά-
ξης που ενσωµατώνει σε ενιαίο κείµενο τόσο τις τροποποιήσεις
ουσίας που επιφέρει σε µια προϋπάρχουσα πράξη όσο και τις
διατάξεις της τελευταίας που παραµένουν αµετάβλητες. Η νέα
νοµική πράξη αντικαθιστά και καταργεί την προϋπάρχουσα.

3. Αντικείµενο της υποβαλλόµενης από την Επιτροπή πρότασης
αναδιατύπωσης είναι οι τροποποιήσεις ουσίας που επιφέρει επί της
προϋπάρχουσας πράξης. Η πρόταση αυτή περιλαµβάνει επικουρικώς
την κωδικοποίηση των αµετάβλητων διατάξεων της προϋπάρχουσας
πράξης, µαζί µε τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις συσίας.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, νοούνται ως:

— «προϋπάρχουσα πράξη»: µια ισχύουσα νοµική πράξη, όπως,
ενδεχοµένως, έχει τροποποιηθεί από µία ή περισσότερες τροπο-
ποιητικές πράξεις,

— «τροποποίηση ουσίας»: κάθε τροποποίηση που άπτεται της
ουσίας της προϋπάρχουσας πράξης σε αντίθεση µε τις καθαρώς
τυπικές ή συντακτικές προσαρµογές,

— «αµετάβλητη διάταξη»: κάθε διάταξη της προϋπάρχουσας πρά-
ξης, η οποία και αν ακόµη υφίσταται καθαρώς τυπικές ή συ-
ντακτικές προσαρµογές, δεν τροποποιείται επί της ουσίας.

Μια νέα νοµική η οποία, εξαιρουµένων των τυποποιηµένων διατά-
ξεων ή εκφράσεων, τροποποιεί ως προς την ουσία όλες τις διατά-
ξεις της προϋπάρχουσας πράξης, την οποία αντικαθιστά και καταρ-
γεί, δεν αποτελεί αναδιατύπωση.

5. Η συνήθης νοµοθετική διαδικασία της Κοινότητας τηρείται
καθ' ολοκληρίαν.

6. Η πρόταση αναδιατύπωσης ανταποκρίνεται στα ακόλουθα
κριτήρια.

α) Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση:

i) αναφέρει ρητώς ότι πρόκειται για πρόταση αναδιατύπωσης
και επεξηγεί τους λόγους της επιλογής αυτής της µεθόδου,

ii) αιτιολογεί όλες τις προτεινόµενες τροποποιήσεις ουσίας,

iii) αναφέρει επακριβώς τις διατάξεις της προϋπάρχουσας πρά-
ξης που παραµένουν αµετάβλητες.

β) Ο τρόπος υλικής παρουσίασης του προτεινοµένου νοµοθετήµα-
τος:

i) επιτρέπει να αναγνωρίζονται σαφώς οι τροποποιήσεις ουσίας
και οι νέες αιτιολογικές σκέψεις, σε σχέση µε τις αµετάβλη-
τες διατάξεις και αιτιολογικές σκέψεις,

ii) είναι, όσον αφορά τις αµετάβλητες διατάξεις και αιτιολογικές
σκέψεις, όµοιος µε τον ακολουθούµενο για τις προτάσεις
επίσηµης κωδικοποίησης των νοµοθετικών πράξεων.

7. Για να εξασφαλίζεται η σαφήνεια και η ασφάλεια δικαίου, οι
πράξεις αναδιατύπωσης τηρούν ιδίως (1) τους ακόλουθους νοµοτε-
χνικούς κανόνες:

α) η πρώτη αιτιολογική σκέψη αναφέρει ότι η νέα νοµική πράξη
αποτελεί αναδιατύπωση της προϋπάρχουσας,

β) το άρθρο που καταργεί την προϋπάρχουσα πράξη ορίζη ορίζει
ότι οι παραποµπές σε αυτήν νοούνται ως παραπέµπουσες στην
πράξη αναδιατύπωσης και ότι διαβάζονται σύµφωνα µε τον
πίνακα αντιστοιχίας που προσαρτάται στην πράξη αναδιατύπω-
σης,

γ) επιπλέον, στην πράξη αναδιατύπωσης µιας οδηγίας:

i) το καταργούν άρθρο ορίζει ότι οι υποχρεώσεις των κρατών
µελών όσον αφορά την προθεσµία µεταφοράς στο εθνικό
δίκαιο (2) και, κατά περίπτωση, την προθεσµία εφαρµογής,
τις οποίες προβλέπει η καταργούµενη από την πράξη ανα-
διατύπωσης οδηγία, δεν θίγονται από την κατάργηση αυτή,

ii) οι αναφερόµενες στο σηµείο i) προθεσµίες παρατίθενται σε
παράρτηµα, υπό µορή πίνακα,

iii) το άρθρο περί υποχρέωσης µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο (3)
µιας οδηγίας που προκύπτει από αναδιατύπωση, αφορά
µόνον τις διατάξεις που τροποποιήθηκαν κατ' ουσίαν, και
που ορίζονται επακριβώς. Η εν λόγω µεταφορά των διατά-
ξεων οι οποίες, στην οδηγία που προκύπτει από αναδιατύ-
πωση, παραµένουν ως είχαν γίνεται δυνάµει των προϋπαρ-
χουσών οδηγιών.

ELC 77/2 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 28.3.2002

(1) Βλέπε, ιδιαίτερα, τη διοργανική συµφωνία, της 22ας ∆εκεµβρίου 1998,
για τις κοινές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την ποιότητα διατύ-
πωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας (ΕΕ C 73 της 17.3.1999, σ. 1).

(2) ∆ηλαδή, η προθεσµία για την έναρξη της ισχύος των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που απαιτούνται για τη συµ-
µόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας.

(3) ∆ηλαδή, η υποχρέωση θέσης σε ισχύ των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που απαιτούνται για τη συµµόρωση προς τις
διατάξεις της οδηγίας.
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8. Αν κριθεί αναγκαίο, κατά τη νοµοθετική διαδικασία, να εισαχ-
θούν στην πράξη αναδιατύπωσης τροποποιήσεις ουσίας για τις
διατάξεις οι οποίες, στην πρόταση της Επιτροπής, δεν είχαν µετα-
βληθεί, οι τροποποιήσεις αυτές επιφέρονται στην προαναφερόµενη
πράξη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει η συνθήκη ανά-
λογα µε την εφαρµοστέα νοµική βάση.

9. Η πρόταση αναδιατύπωσης εξετάζεται από συµβουλευτική
οµάδα που απαρτίζεται από τις νοµικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής. Η συµβουλευ-
τική αυτή οµάδα διατυπώνει το συντοµότερο γνώµη προς το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή, ως προς το
ότι η πρόταση δεν περιέχει τροποποιήσεις ουσίας, πέραν εκείνων
που είχαν επισηµανθεί ως τροποποιήσεις ουσίας.

10. Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα
της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Εφαρµόζεται σε κάθε πρόταση αναδιατύπωσης που υποβάλλεται
από τη στιγµή της έναρξης ισχύος της.

Τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της, πραγµατοποιείται αξιολόγηση
της εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας. Για το σκοπό αυτό, οι
Νοµικές Υπηρεσίες των οργάνων που υπογράφουν τη συµφωνία
υποβάλλουν έκθεση αξιολόγησης και προτείνουν, εάν χρειάζεται,
τις απαιτούµενες προσαρµογές.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεµβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

∆ΗΛΏΣΕΙΣ

Κοινή δήλωση ως προς το σηµείο 2

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή διαπιστώνουν ότι η αναδιατύπωση µπορεί να είναι
«κάθετη» (η νέα νοµική πράξη αντικαθιστά µια µόνον προϋπάρχουσα πράξη) ή «οριζόντια» (η νέα νοµική πράξη
αντικαθιστά πλείονες προϋπάρχουσες παράλληλες νοµικές πράξεις που ρυθµίζουν το ίδιο θέµα).

Κοινή δήλωση ως προς το σηµείο 4

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν ότι όταν µια µεµονωµένη τροποποίηση
εντός µιας διάταξης τροποποιεί πράγµατι την ουσία της διάταξης, η τελευταία λογίζεται ως πλήρως τροποποι-
ηµένη.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ως προς το σηµείο 6 στοιχείο β)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σηµειώνουν ότι η Επιτροπή προβλέπει στο έγγραφο «COM» που
υποβάλλει ότι οι τροποποιήσεις ουσίας και οιαδήποτε νέα αιτιολογική σκέψη θα επισηµαίνονται µε χαρακτήρες σε
γκρίζο φόντο.

Κοινή δήλωση ως προς το σηµείο 9

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή σηµειώνουν ότι προκειµένου να εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη εφαρµογή της παρούσης συµφωνίας, είναι σκόπιµο, ειδικότερα, οι νοµικές τους υπηρεσίες να
διαθέτουν τη δέουσα στελέχωση ώστε ο αριθµός των αντιπροσώπων τους στην συµβουλευτική οµάδα να επιτρέπει
την ταχεία εξέταση των προτάσεων αναδιατύπωσης που παρουσιάζει η Επιτροπή προκειµένου να διαβιβάζεται το
ταχύτερο δυνατό γνώµη προς τα θεσµικά όργανα.
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