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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-4

Návrh stanoviska (PE 388.426v01-00)
Miroslav Ouzký
„První zpráva o pokroku strategie pro zjednodušení právního prostředí“
(2007/2096(INI))

Pozměňovací návrh, který předkládají Satu Hassi a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 1
Bod 1

1. rozhodně podporuje proces zjednodušování právních předpisů Společenství s cílem 
zvýšit efektivitu, účinnost, koherenci, odpovědnost a transparentnost práva EU; 
Zdůrazňuje však, že tento proces se musí zakládat na několika předběžných 
podmínkách: 

(-i) k zjednodušování se přistupuje za účelem dosažení celkového cíle 
udržitelného rozvoje;

(i) na plném zapojení Evropského parlamentu;
(ii) na široké a transparentní konzultaci se všemi relevantními zúčastněnými 

stranami, včetně nevládních organizací;
(iii) na posílení všeobecné transparentnosti regulačního procesu;
(iv) při jakémkoli posuzování možnosti zjednodušení je třeba brát v úvahu 

rovnocenným způsobem ekonomické, sociální, ekologické a zdravotní aspekty, 
které nelze omezovat na krátkodobé úvahy;

(v) proces zjednodušení právních předpisů nesmí za žádných okolností vést 
ke snížení standardů obsažených ve stávajících právních předpisech;
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Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 2
Bod 4a (nový)

4a. vyzývá Komisi, aby při své další práci v oblasti zlepšování právních předpisů 
zohledňovala výsledky studie „Zjednodušování politiky EU v oblasti životního 
prostředí“1, která vznikla na žádost Výboru Evropského parlamentu pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v souvislosti s procesem 
zjednodušování právních předpisů.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 3
Bod 4b (nový)

4b. podporuje závěr studie „Zjednodušování environmentální politiky EU“, který uvádí, 
že posuzování dopadu mohou sehrát hlavní roli při zajišťování lepších právních 
předpisů a že je třeba zlepšit kvalitu některých těchto posouzení; naléhavě žádá 
Komisi, aby zajistila:

− že pro tato posouzení budou vyhrazeny přiměřený čas a finanční zdroje;

− že posouzení dopadu budou brát v úvahu rovnocenným způsobem hospodářské, 
sociální, environmentální a zdravotní aspekty, a to jak z krátkodobého, tak 
z dlouhodobého hlediska;

− že posouzení dopadu nebudou brát v úvahu jen náklady vzniklé v souvislosti 
s těmito opatřeními, ale také náklady, které vzniknou, pokud se nebudou řešit 
dané problémy v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a potravin;

− transparentnost a přispění všech relevantních zúčastněných stran;

− že posouzení dopadu budou mít dostatečně široký záběr a budou zohledňovat 
odlišné podmínky v jednotlivých členských státech.

domnívá se, že posuzování dopadu by mohla sehrát zásadní roli také v případě 
pozměňovacích návrhů  předkládaných Evropským parlamentem nebo Radou, které 
mohou mít značné dopady.
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1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 4
Bod 4c (nový)

4c. vyzývá Komisi, aby dále podporovala výměnu informací o osvědčených postupech 
při zjednodušování environmentální politiky EU v členských státech, jako jsou:

– využívání informačních technologií ke snížení administrativní zátěže;
– zjednodušení a integrace režimů pro udělování a povolení licencí při současném 

zachování standardů životního prostředí a zdraví;
– zjednodušení a integrace požadavků v oblasti monitorování a ohlašování, včetně 

přístupu založeného na posouzení rizika, při současném zachování 
transparentnosti a účinného uplatňování a prosazování těchto požadavků.

Or. en


	663134cs.doc

