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(2007/2095(INI))

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi és Carl Schlyter

Módosítás: 1
1. bekezdés

1. Határozottan támogatja az EU joga eredményességének, hatékonyságának, 
koherenciájának, számonkérhetőségének és átláthatóságának megerősítését szolgáló
jobb szabályozás folyamatát; hangsúlyozza azonban, hogy egy ilyen folyamatnak 
számos feltételen kell alapulnia:

-i. a jobb szabályozást azzal a céllal kell végrehajtani, hogy a fenntartható fejlődés 
átfogó célkitűzése megvalósuljon;

i. az Európai Parlament teljes részvétele;

ii. valamennyi érintett résztvevővel folytatott széles körű és átlátható konzultáció, 
ideértve a nem kormányzati szervezeteket is;

iii. a szabályozási folyamat általános átláthatóságának fokozása, különösen azáltal, 
hogy a Tanács üléseit ellenőrizhetővé teszik a nyilvánosság számára, amikor a 
Tanács jogalkotói minőségében jár el;

iv. bármely, az egyszerűsítés érdekében végzett vizsgálatnak azonos mértékben kell 
figyelembe vennie a gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi és egészségügyi 
szempontokat, és nem szabad csupán rövid távú megfontolásokra korlátozódnia;
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v. az egyszerűsítési eljárásnak semmilyen körülmények között sem szabad magával 
vonnia a jelenlegi jogalkotás színvonalának csökkenését;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 2
1. bekezdés i. pont

i. a Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament teljes és együttes részvétele;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 3
1. bekezdés iii. pont 

iii. a szabályozási folyamat általános átláthatóságának és a közösségi szervek e 
folyamattal kapcsolatos felelősségre vonhatóságának fokozása;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi és Carl Schlyter

Módosítás: 4
3a. bekezdés (új)

3a. aggodalmát fejezi ki a különböző független tanulmányok azon megállapításaival 
kapcsolatban, amelyek szerint a Bizottság hatásvizsgálatokra vonatkozó 
iránymutatásait a bizottsági főigazgatóságok nem tartják teljesen tiszteletben, a 
gazdasági hatások értékelése és számszerűsítése nagyobb hangsúlyt kap a 
környezeti, társadalmi és nemzetközi hatásokkal szemben, a jogalkotás költségeit 
jelentősen nagyobb mértékben vetik vizsgálat alá, mint annak előnyeit és a rövid 
távú megfontolások háttérbe szorítják a hosszú távú perspektívát; üdvözli a 
Bizottságnak egy hatásvizsgálati bizottság létrehozására, valamint arra irányuló 
szándékát, hogy kialakítsa a Bizottság hatásvizsgálati rendszerének külső 
értékelését, amelyek közül mindkettőnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a fent 
felsorolt tartós hiányosságok végleges leküzdése biztosítható legyen;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 5
4. bekezdés

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel együttműködve 
a Közösségen belül egy olyan intézményi reformot alakítson ki, amelynek 
segítségével nagyobb mértékű pénzügyi megtakarítások lesznek biztosíthatók, és
amely majd megkönnyítheti az együttműködést a jobb, illetve intelligensebb 
szabályozás lebonyolításában;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás: 6
5a. bekezdés (új)

5a. felhívja a Bizottságot, hogy a jobb szabályozás érdekében végzett további munkája 
során vegye figyelembe az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottsága által az egyszerűsítési folyamatról készíttetett, 
„Az EU környezetpolitikájának egyszerűsítése” 1 című tanulmány eredményeit.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás: 7
5b. (új)

5b. támogatja „Az EU környezetpolitikájának egyszerűsítése” című tanulmány azon 
következtetését, miszerint a hatásvizsgálat alapvető szerepet játszhat a jobb 
szabályozás biztosításában, és hogy e hatásvizsgálatok közül némelyik minősége 
javításra szorul. Sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa az alábbiakat:

− az ilyen vizsgálatokra kellő időt és pénzügyi forrásokat fordítanak;

− a hatásvizsgálatok azonos mértékben veszik figyelembe a gazdasági, társadalmi, 
környezetvédelmi és egészségügyi szempontokat, mind rövid, mind pedig hosszú 
távon;

− a hatásvizsgálatok nem csupán az intézkedések költségeire terjednek ki, hanem 
  

1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.



PE 388.432v01-00 4/5 AM\663133HU.doc

Külső fordítás

HU

azokra a költségekre is, amelyek a környezetvédelmi, közegészségügyi és
élelmiszer-biztonsági kérdések figyelmen kívül hagyása következtében 
keletkeznek;

− átláthatóság és valamennyi érintett érdekelt fél hozzájárulása;

− a hatásvizsgálatok kellőképp széles körűek, és figyelembe veszik a tagállamok 
eltérő nemzeti körülményeit.

felismeri, hogy a hatásvizsgálatok létfontosságú szerepet tölthetnek be és jelentős 
hatást gyakorolhatnak az Európai Parlament vagy a Tanács által javasolt 
módosítások esetében is.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás: 8
5c. bekezdés (új)

5c. felhívja a Bizottságot, hogy még inkább mozdítsa elő a tagállamokban az EU 
környezetpolitikájának egyszerűsítése érdekében folytatott legjobb gyakorlatokra 
vonatkozó információcserét, úgymint:

- az információs technológia alkalmazása az adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében;

- az engedélyezési rendszerek és az engedélyezési folyamat egyszerűsítése és 
integrációja a környezetvédelmi és egészségügyi előírások tiszteletben tartása 
mellett;

- az ellenőrzési és jelentéstételi követelmények egyszerűsítése és integrációja, 
ideértve a kockázatalapú megközelítést, az átláthatóság, a hatékony megvalósítás 
és végrehajtás biztosításával egyetemben.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 9
6a. bekezdés (új)

5d. tudatában van annak, hogy az Unión belüli jogalkotási munka módszeresebben is 
végrehajtható; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy gondolja újra munkamódszereit 
és annak szervezési módját, hogy a különböző kérdéseket horizontálisabb módon 
kezelhesse a nagyobb fokú koherencia biztosításának, a lehetséges szinergiákra való 
építkezésnek és a következetlenségek elkerülésének elsődleges céljával.
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Or. en


