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Ændringsforslag af Satu Hassi og Carl Schlyter

Ændringsforslag 1
Punkt 1

1. støtter fuldt ud forenklingen af fællesskabslovgivningen for at styrke effektiviteten, 
sammenhængen, ansvaret og gennemsigtigheden i EU's lovgivning; understreger 
imidlertid, at en sådan proces skal baseres på en række forudsætninger:

(-i) forenklingen gennemføres for at opnå det overordnede mål om bæredygtig 
udvikling;

(i) fuldstændig inddragelse af Europa-Parlamentet;
(ii) bred og gennemsigtig høring af alle de relevante parter, herunder ikke-statslige 

organisationer;
(iii) styrkelse af den generelle gennemsigtighed i lovgivningsprocessen;
(iv) enhver vurdering af forenklingsmuligheder bør omfatte økonomiske, sociale, 

miljømæssige og sundhedsmæssige aspekter på lige fod og bør ikke begrænses 
til kortsigtede overvejelser;

(v) forenklingsprocessen bør under ingen omstændigheder medføre en forringelse 
af den gældende lovgivningsstandard;

Or. en
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Ændringsforslag 2
Punkt 4 a (nyt)

4a. opfordrer Kommissionen til at tage resultaterne af undersøgelsen, gennemført på 
anmodning af Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed om forenklingsprocessen, "Forenkling af EU's miljøpolitik"1, i 
betragtning i dens videre arbejde for bedre regulering;

Or. en

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 3
Punkt 4 b (nyt)

4b. støtter konklusionen i undersøgelsen "Forenkling af EU's miljøpolitik", der 
fastslår, at konsekvensanalyser kan spille en vigtig rolle med hensyn til at sikre 
bedre regulering, og at kvaliteten af nogle af disse analyser skal forbedres;
opfordrer Kommissionen til at sikre:

− at der tildeles tilstrækkelig tid og finansielle ressourcer til disse analyser;

− at konsekvensanalyser tager økonomiske, miljømæssige og sundhedsmæssige 
aspekter i betragtning på lige fod, både på kort og længere sigt;

− at konsekvensanalyser ikke kun vurderer omkostningerne ved foranstaltninger, 
men også omkostningerne ved ikke at tage hånd om spørgsmål vedrørende miljø, 
folkesundhed eller fødevarer;

− gennemsigtighed og bidrag fra alle relevante aktører;

− at konsekvensanalysernes område er bredt nok og tager de forskellige nationale 
omstændigheder i medlemsstaterne i betragtning;

anerkender, at konsekvensanalyser også kunne spille en vigtig rolle i forbindelse 
med ændringsforslag med mulige væsentlige konsekvenser, foreslået af Europa-
Parlamentet eller Rådet;

Or. en

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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Ændringsforslag 4
Punkt 4 c (nyt)

4c. opfordrer Kommissionen til yderligere at fremme udveksling af oplysninger om 
bedste praksis for forenkling af EU's miljøpolitik i medlemsstaterne, som f.eks.:

- brugen af informationsteknologi til at reducere den administrative byrde;
- forenklingen og integreringen af tilladelser og licensudstedelse, mens miljø- og 

sundhedsstandarder sikres;
- forenklingen og integreringen af krav om overvågning og rapportering, herunder 

en risikobaseret fremgangsmåde, mens gennemsigtighed og effektiv 
gennemførelse og håndhævelse sikres.

Or. en
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