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Poprawkę złożyli Satu Hassi, Carl Schlyter

Poprawka 1
Ustęp 1

1. Komisja popiera proces lepszego stanowienia prawa mający na celu zwiększenie 
skuteczności, wydajności, spójności, odpowiedzialności i przejrzystości prawa UE; 
podkreśla jednak, że powinien on odbywać się przy spełnieniu następujących 
warunków wstępnych: 

(-i) lepsze stanowienie prawa prowadzi do osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest 
trwały rozwój;

(i) niezbędne jest pełne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego;

(ii) należy przeprowadzić szerokie i otwarte konsultacje ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym także z organizacjami pozarządowymi;

(iii) należy pogłębiać przejrzystość procesu stanowienia prawa, zapewniając w 
szczególności jawność posiedzeń Rady działającej w ramach swoich uprawnień 
prawodawczych;

(iv) ocena prawa pod kątem jego uproszczenia musi w równym stopniu brać pod 
uwagę względy gospodarcze, społeczne, środowiskowe oraz zdrowotne i nie 
powinna skupiać się jedynie na potrzebach doraźnych;
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(v) proces upraszczania prawa w żadnym wypadku nie powinien prowadzić do 
obniżenia standardów zawartych w obecnym dorobku prawnym; 

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 2
Ustęp 1 litera i)

(i) niezbędne jest pełne i wspólne zaangażowanie Rady, Komisji i Parlamentu 
Europejskiego;

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 3
Ustęp 1 litera iii)

(iii) należy pogłębiać przejrzystość procesu stanowienia prawa i odpowiedzialność
organów Wspólnoty za ten proces;

Or. pl

Poprawkę złożyli Satu Hassi and Carl Schlyter

Poprawka 4
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wyraża zaniepokojenie wynikami różnych niezależnych badań, według których 
dyrekcje generalne nie w pełni stosują wytyczne Komisji dotyczące oceny wpływu, 
nacisk położono na ocenę i określenie ilościowe skutków gospodarczych ze szkodą 
dla skutków środowiskowych, społecznych i międzynarodowych, koszty legislacyjne 
ocenia się w dużo większym stopniu niż korzyści, a zagadnienia krótkoterminowe 
przyćmiły zagadnienia długoterminowe; z zadowoleniem przyjmuje intencję Komisji 
dotyczącą utworzenia Rady ds. Oceny Skutków oraz wprowadzenia oceny 
zewnętrznej systemu oceny wpływu Komisji, co winno ostatecznie pomóc w 
usunięciu wymienionych wyżej niedoskonałości;

Or. en
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 5
Ustęp 4

4. wzywa Komisję do przygotowania, we współpracy z Radą i z Parlamentem 
Europejskim, reformy instytucjonalnej Wspólnoty, która przyczyni się do większych 
oszczędności finansowych oraz ułatwi współpracę nad tworzeniem lepszego i lepiej 
przemyślanego prawa;

Or. pl

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 6
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa Komisję do uwzględnienia w dalszych pracach nad lepszym stanowieniem 
prawa wyników zleconego przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego 
badania dotyczącego procesu uproszczenia „Upraszczanie polityki środowiskowej 
UE”1.

Or. en

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 7
Ustęp 5 b (nowy)

5b. popiera wniosek płynący z badania „Upraszczanie polityki środowiskowej UE”, 
zgodnie z którym oceny wpływu mogą odegrać podstawową rolę w procesie lepszego 
stanowienia prawa oraz że jakość niektórych ocen wymaga poprawy; domaga się, 
aby Komisja dołożyła starań w kierunku:

− przeznaczania na te oceny odpowiedniej ilości czasu i zasobów finansowych;

− uwzględniania w ocenach wpływu w równym stopniu aspektów gospodarczych, 
społecznych, środowiskowych i zdrowotnych, zarówno w perspektywie krótko-, jak 
i długoterminowej;

− uwzględniania w ocenach wpływu nie tylko kosztów podjęcia środków w tym 
zakresie, ale również kosztów niepodejmowania działań dotyczących środowiska, 

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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zdrowia publicznego i żywności;

− zapewnienia przejrzystości oraz zaangażowania wszystkich zainteresowanych 
stron;

− zagwarantowania, że oceny wpływu będą miały szeroki zakres i będą uwzględniać 
różne uwarunkowania krajowe państw członkowskich;

uznaje, że oceny wpływu mogą również odegrać znaczącą rolę w przypadku 
poprawek proponowanych przez Parlament Europejski lub Radę mogących wiązać 
się z poważnymi konsekwencjami.

en

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 8
Ustęp 5 c (nowy)

5c. wzywa Komisję do dalszego wspierania wymiany informacji na temat najlepszych 
praktyk w zakresie upraszczania polityki środowiskowej UE w państwach 
członkowskich, takich jak:

- korzystanie z technologii informacyjnych w celu obniżenia obciążenia 
administracyjnego;

- upraszczanie i integracja systemów zezwoleń i licencji przy jednoczesnym 
przestrzeganiu norm środowiskowych i zdrowotnych;

- upraszczanie i integracja wymogów związanych z monitoringiem i 
sprawozdawczością, z uwzględnieniem ryzyka, przy zachowaniu przejrzystości i 
skutecznego wdrażania.

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 9
Ustęp 6 a (nowy)

5d. jest świadoma faktu, że prace legislacyjne w Unii mogłyby być podejmowane w 
bardziej systematyczny sposób; w związku z tym wzywa Komisję, by ponownie 
rozważyła stosowane przez siebie metody pracy oraz wewnętrzną organizację w celu 
bardziej horyzontalnego ujmowania różnorodnych zagadnień, czego podstawowym 
celem jest zapewnienie większej spójności, by korzystała z możliwej synergii oraz 
unikała niespójności.

Or. en
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