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ÁLYKTUN RÁÐSINS

frá 8. júlí 1996

um einföldun löggjafar og stjórnsýslu varðandi innri markaðinn(*)

(96/C 224/03)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS,

sem hefur hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

sem hefur hliðsjón af yfirlýsingunni um framkvæmd laga
bandalagsins, sem fylgir með lokagerð sáttmálans um
Evrópusambandið,

sem hefur hliðsjón af niðurstöðum leiðtogaráðsins í Cannes
26. og 27. júní 1995,

sem hefur hliðsjón af skýrslu hóps óháðra sérfræðinga um
einföldun löggjafar og stjórnsýslu (Molitor-hópsins) frá 21. maí
1995 og athugasemdum framkvæmdastjórnarinnar við þessa
skýrslu,

sem hefur hliðsjón af skýrslu framkvæmdastjórnarinnar til
leiðtogaráðsins sem ber yfirskriftina ,,Betri lagasetning - Skýrsla
um beitingu dreifræðis- og hlutfallsreglnanna og um einföldun og
kerfisbálkun“,

sem hefur hliðsjón af orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar til
ráðsins og Evrópuþingsins um ,,Einfaldari löggjöf fyrir innri
markaðinn (SLIM): tilraunaverkefni“,

og tekur tillit til eftirfarandi:

Eitt helsta forgangsverkefni Evrópusambandsins er að stuðla að
auknum vexti og bættu atvinnuástandi. Við aðstæður, sem
einkennast af harðnandi efnahagslegri samkeppni, er það meðal
annars forsenda þess að unnt sé að ná þessu marki að gerðar séu
ráðstafanir sem gera fyrirtækjum kleift að bæta samkeppnishæfni
sína og hafa jákvæð áhrif á atvinnuástand.

Löggjöf um innri markaðinn hefur gert mögulegt að skapa stórt
efnahagssvæði án innri landamæra sem er þýðingarmikill þáttur í
að örva evrópskt efnahags- og atvinnulíf og afnema höft af því,
en afar mikilvægt er að varðveita það.

Tilkoma innri markaðarins leiðir í sjálfu sér til einföldunar svo
sem þegar ein bandalagsregla leysir margar innlendar reglur af
hólmi eða þegar reglunni um gagnkvæma viðurkenningu er beitt.

Einföldun löggjafar og stjórnsýslu með það í huga að uppræta
óhófleg og óréttmæt útgjöld, sem hindra samkeppnishæfni
fyrirtækja, er engu að síður mikilvægt verkefni fyrir stofnanir
Evrópusambandsins, ríkisstjórnir aðildarríkjanna og evrópskt
atvinnulíf.

Með einfölduninni skal stefnt að því að viðhalda gildandi
réttarreglum bandalagsins og samhæfingu innan bandalagsins á
þeim sviðum sem um ræðir, þar sem með þarf, og öðru fremur
kröfum um heilsuvernd, öryggi, góða viðskiptahætti,
umhverfisvernd og launþega- og neytendavernd sem er að finna í
ákvæðum þessara reglna.

Auk þess þarf, með hagsmuni atvinnurekenda og almennra borgara
í huga, að gera löggjöfina um innri markaðinn aðgengilegri og
auðskiljanlegri, einkum má endurbæta löggjöfina með því að bálka
hana og bæta samhengi textans og gera hann skiljanlegri. Þegar
hefur verið gerð gangskör að því að einfalda og bálka fyrirliggjandi
löggjöf með það að markmiði að draga úr, þar sem þörf krefur,
fjölda lagaákvæða með því að beita hlutfallsreglunni.

Við lagasetningu í framtíðinni, hvort heldur sem er á
innanlandsvettvangi eða vettvangi bandalagsins, ber að taka tillit
til þarfa fyrirtækja, einkum lítilla og meðalstórra, og takmarkana
sem þeim eru settar.

Jafnframt hefur orðið vart sérstakrar þarfar fyrir einföldun gildandi
löggjafar á tilteknum sviðum. Því ber að sýna markvisst frumkvæði
í þessu tilliti til að létta stjórnsýslubyrði fyrirtækja.

Einnig getur of flókin innlend löggjöf hindrað eðlilega starfsemi
innri markaðarins og því ber að gera samsvarandi átak til að einfalda
löggjöfina á innlendum vettvangi svo að koma megi í veg fyrir að
nýjar viðskiptahindranir komi upp sem gætu leitt til
enduruppskiptingar innri markaðarins.

MEÐ HLIÐSJÓN AF FRUMKVÆÐI AÐ LÖGGJÖF Í
FRAMTÍÐINNI:

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB C 224, 1.8.1996, bls. 5, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/98 frá 14. júlí 1998
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB15.4.1999 Nr.16/117

GERIR SÉR GREIN FYRIR að framkvæmdastjórnin hefur tekið
saman almennar viðmiðunarreglur um beitingu frumkvæðisréttar
síns með það að markmiði að endurbæta hinar nýju tillögur um
lagasetningu með hliðsjón af því hvaða áhrif þær geta haft á þau
svið atvinnulífsins sem um ræðir;

LEGGUR ÁHERSLU Á að tryggja þarf að nýja löggjöfin sé
tekin upp í landsrétt með ótvíræðum hætti og að við lagasetninguna
í heild þurfi að tryggja heildarsamhengi í löggjöf á tilteknu sviði;

HVETUR framkvæmdastjórnina til að taka saman
greiningarviðmiðanir og byggja þar á reynslu og upplýsingum frá
öllum aðildarríkjunum og í samvinnu við þau;

VEKUR ATHYGLI Á að almennt ber að forðast mjög nákvæm
fyrirmæli og að einungis skal grípa til þeirra þegar brýna nauðsyn
ber til svo að innri markaðurinn geti starfað eðlilega í samræmi
við ákvæði EB-sáttmálans;

AÐ ÞVÍ ER VARÐAR GILDANDI LÖGGJÖF:

GERIR SÉR GREIN FYRIR þeim framförum, sem þegar hafa
orðið við kerfisbálkun og aðrar einföldunaraðferðir, skuldbindur
sig til að flýta meðferð tillagna um kerfisbálkun sem
framkvæmdastjórnin hefur þegar lagt fram og HVETUR
framkvæmdastjórnina til að leggja fram eins fljótt og auðið er
áður boðaðar framhaldstillögur;

LEGGUR ÁHERSLU Á, ásamt með framkvæmdastjórninni, að
jafnframt ber að styrkja þessar ráðstafanir með markvissum
aðgerðum sem hafa það að markmiði að efla gagnsæi, auka vægi
hlutfallsreglunnar og efla samkvæmni í löggjöfinni;

ER SAMMÁLA framkvæmdastjórninni um að ein fyrsta aðgerðin
ætti að vera að hefja tilraunaverkefni á takmörkuðum fjölda sviða,
meðal annars til að rannsaka hvernig unnt er með einföldun á
löggjöf og stjórnsýslu að draga úr takmörkunum og formsatriðum
sem fyrirtæki þurfa að fullnægja vegna slíkrar löggjafar; er einnig
sammála því að líta ber á þetta verkefni sem prófraun áður en
aðgerðin er látin taka til annarra sviða;

LÆTUR í þessu samhengi Í LJÓS VELÞÓKNUN á að
framkvæmdastjórnin hefur átt frumkvæði að því að koma upp
vinnuhópum á fjórum sviðum skipuðum viðurkenndum
sérfræðingum sem hafa verið valdir á gagnsæjan og yfirvegaðan
hátt og er ætlað að finna leiðir til að einfalda gildandi löggjöf;

GERIR SÉR GREIN FYRIR vali framkvæmdastjórnarinnar á
þeim sviðum sem hér um ræðir, en þau eru Intrastat-kerfið, sem
er notað til að safna tölfræðilegum upplýsingum, skrautjurtir,
byggingarvörur og gagnkvæm viðurkenning prófskírteina;

VIÐURKENNIR að þetta frumkvæði er til komið vegna þess að
mönnum leikur hugur á að sjá frumárangur af einföldunaraðgerðum
áður en langt um líður;

AÐ ÞVÍ ER VARÐAR FYRIRHUGAÐ FRUMKVÆÐI:

HVETUR aðildarríkin:

a) til að stuðla að því að einfalda og draga úr formsatriðum á
sviði stjórnsýslu að því er varðar innlenda löggjöf í
framtíðinni, jafnhliða því sem þau skulu gefa sérstakan gaum
að þeim vandkvæðum sem lítil og meðalstór fyrirtæki standa
frammi fyrir vegna þess hvernig þau eru upp byggð;

b) til að veita vinnuhópunum, sem eiga að annast
tilraunaverkefnið, stuðning, einnig að því er varðar þá þætti
verkefnisins sem snerta innlenda löggjöf;

c) til að kanna möguleika á því að einfalda innlenda löggjöf,
sem hefur áhrif á innri markaðinn, og draga úr formsatriðum
sem tengjast þessari löggjöf, jafnhliða því sem þau skulu
gefa sérstakan gaum að þeim vandkvæðum sem lítil og
meðalstór fyrirtæki standa frammi fyrir;

d) til að láta fara fram innan ráðgjafarnefndarinnar um
samræmingu á sviði innri markaðarins, sem var komið á fót
með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/72/EBE(1),
skipti á upplýsingum um aðgerðir sem gripið hefur verið til
eða eru fyrirhugaðar að því er varðar einföldun löggjafar og
stjórnsýslu á innlendum vettvangi, bæði að því er varðar
gildandi löggjöf og framtíðarlöggjöf,

HVETUR framkvæmdastjórnina:

a) til að veita aðildarríkjunum með reglulegu millibili nákvæmar
upplýsingar um hvernig starfi vinnuhópanna, sem bera
ábyrgð á tilraunaverkefninu, miðar áfram innan þar til bærra
nefnda um löggjöf bandalagsins og ráðgjafarnefndarinnar
um samræmingu á sviði innri markaðarins;

b) til að leggja fyrir ráðið eigi síðar en í nóvember 1996 skýrslu
með niðurstöðum tilraunaverkefnisins sem um getur í a-lið:

- ásamt raunhæfum tillögum um hvernig hægt sé að
einfalda löggjöfina á þeim fjórum sviðum sem hér um
ræðir,

- auk þess að meta skilvirkni aðferðarinnar; og

c) að höfðu samráði við ráðgjafarnefndina um samræmingu á
sviði innri markaðarins, til að gefa, eins fljótt og hægt er á
árinu 1997, ráðleggingar um hvernig unnt er að láta þetta
verkefni ná til annarra sviða.

(1) Stjtíð. EB nr. L 26, 3. 2. 1993, bls. 18.


