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Predlog spremembe, ki ga vlagata Satu Hassi in Carl Schlyter

Predlog spremembe 1
Odstavek 1

1. odločno podpira postopek boljše pravne ureditve, namenjene izboljšanju uspešnosti, 
učinkovitosti, skladnosti, odgovornosti in preglednosti zakonodaje EU; vendar 
poudarja, da mora tak postopek temeljiti na nekaterih predpostavkah, kot so: 

(-i) boljša pravna ureditev, ki je namenjena doseganju splošnega cilja trajnostnega 
razvoja;

(i) celovita vključenost Evropskega parlamenta;

(ii) obširno in jasno posvetovanje z vsemi pomembnimi zainteresiranimi stranmi, 
vključno z nevladnimi organizacijami;

(iii) krepitev splošne preglednosti zakonodajnega postopka predvsem tako, da se seje 
Sveta odprejo za javnost, kadar Svet odloča kot zakonodajni organ;

(iv) vsaka ocena poenostavitve mora enakovredno upoštevati gospodarske, socialne, 
okoljske in zdravstvene vidike ter ne sme biti omejena na kratkoročno presojo;

(v) postopek poenostavitve ne sme pod nobenim pogojem pomeniti zniževanje meril, 
ki jih vsebuje veljavna zakonodaja;
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 2
Odstavek 1, točka (i)

(i) celovita in skupna vključenost Sveta, Komisije in Evropskega parlamenta;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 3
Odstavek 1, točka (iii)

(iii) krepitev splošne preglednosti zakonodajnega postopka in odgovornosti organov 
Skupnosti za ta postopek;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlagata Satu Hassi in Carl Schlyter

Predlog spremembe 4
Odstavek 3 a (novo)

3a. je zaskrbljen nad ugotovitvami različnih neodvisnih študij, ki kažejo, da generalni 
direktorati Komisije ne upoštevajo v celoti smernic Komisije za oceno vpliva, da sta 
ocena in razsežnost mednarodnega vpliva poudarjena na račun okoljskega, 
socialnega in gospodarskega vpliva, da ocena stroškov zakonodaje znatno presega 
oceno koristi ter da kratkoročna vprašanja prevladajo nad dolgoročnimi; pozdravlja 
namen Komisije, da ustanovi odbor za oceno vpliva in vzpostavi zunanjo presojo 
sistema Komisije za oceno vpliva, kar naj bi prispevalo k zagotavljanju, da se 
odpravijo navedene stalne pomanjkljivosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 5
Odstavek 4

4. poziva Komisijo, da v sodelovanju s Svetom in Evropskim parlamentom razvije
institucionalno reformo znotraj Skupnosti, ki bo pomagala zagotoviti večje finančne 
prihranke in olajšala sodelovanje z zagotavljanjem boljše in pametnejše zakonodaje;
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 6
Odstavek 5 a (novo)

5a. poziva Komisijo, da pri svojem nadaljnjem vzpostavljanju boljše pravne ureditve 
upošteva rezultate študije o poenostavitvi okoljske politike EU, ki jo je zahteval 
parlamentarni Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane1.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 7
Odstavek 5 b (novo)

5b. podpira zaključke študije o poenostavitvi okoljske politike EU, ki potrjuje, da so 
lahko ocene vpliva ključnega pomena pri zagotavljanju boljše pravne ureditve in da 
je treba kakovost nekaterih teh ocen izboljšati. Poziva Komisijo, da zagotovi:

− da je za pripravo teh ocen na voljo dovolj časa in finančnih virov;

− da vsaka ocena vpliva enako upošteva gospodarske, socialne, okoljske in 
zdravstvene vidike, tako kratkoročno kot dolgoročno;

− da ocene vpliva ne upoštevajo zgolj stroškov ukrepov, ampak tudi stroške, ki 
nastanejo pri neobravnavanju vprašanj v zvezi z okoljem, javnim zdravjem in 
prehrano;

− preglednost in vlaganje vseh zadevnih zainteresiranih strani;

− da so cene vpliva dovolj obsežne in upoštevajo različne nacionalne okoliščine v 
državah članicah.

Priznava, da bi lahko ocene vpliva prav tako imele ključno vlogo pri predlogih 
sprememb Evropskega parlamenta ali Sveta in k tem morebitno bistveno prispevale.

Or. en

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 8
Odstavek 5 c (novo)

5c. poziva Komisijo, da v državah članicah dodatno spodbuja izmenjavo informacij o 
najboljših praksah za poenostavitev okoljske politike EU, kot so:

– uporaba informacijske tehnologije za zmanjšanje upravne obremenitve;
– poenostavitev ter povezovanje sistemov za izdajanje dovoljenj in licenc, pri tem pa 

ohranjati okoljske in zdravstvene standarde;
– poenostavitev in povezovanje zahtev spremljanja in poročanja, vključno s 

pristopom, ki temelji na tveganju, pri tem pa ohranjati preglednost ter učinkovito 
izvajanje in izvrševanje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 9
Odstavek 6 a (novo)

6a. se zaveda dejstva, da se lahko zakonodajno delo znotraj Unije opravlja na bolj 
sistematičen način; zato poziva Komisijo, da ponovno pregleda svoje delovne metode 
in način organizacije ter tako omogoči obravnavo različnih vprašanj na bolj 
horizontalen način, glavni nameni tega pa so zagotavljanje večje skladnosti, 
razvijanje potencialnih sinergij in preprečevanje neskladnosti.

Or. en


