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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 388.426v01-00)
Miroslav Ouzký
«Πρώτη έκθεση προόδου που αφορά τη στρατηγική για την απλοποίηση του ρυθμιστικού 
περιβάλλοντος"
((2007/2096(ΙΝΙ)

Τροπολογία: Satu Hassi και Carl Schlyter

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. Υποστηρίζει με σθένος τη διαδικασία απλοποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας, έτσι 
ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνοχή, η 
εγκυρότητα και η διαφάνεια της νομοθεσίας της ΕΕ. Τονίζει, ωστόσο, ότι μια τέτοια 
διαδικασία θα πρέπει να βασισθεί σε ορισμένες προϋποθέσεις:

(-i) η απλοποίηση πραγμτοποιείται για να επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος της 
βιώσιμης ανάπτυξης·

(i) πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
(ii) ευρεία και διαφανής διαβούλευση με όλους τους οικείους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών οργανώσεων·
(iii) ενίσχυση της γενικής διαφάνειας της ρυθμιστικής διαδικασίας·
(iv) οποιαδήποτε εκτίμηση για απλοποίηση πρέπει να εξετάζει εξίσου οικονομικές, 

κοινωνικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές πτυχές και δεν θα πρέπει να 
περιορίζεται σε βραχυπρόθεσμους προβληματισμούς·

(v) η διαδικασία απλοποίησης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται 
μείωση των προτύπων που περιέχονται στην παρούσα νομοθεσία·
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Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 2
Παράγραφος 4 α (νέα)

4 α. Καλεί την Επιτροπή, εξετάζοντας περαιτέρω το θέμα των καλύτερων νομοθετικών 
ρυθμίσεων, να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο «Απλοποίηση 
της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ», η οποία ζητήθηκε από την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία απλοποίησης·
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Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 3
Παράγραφος 4 β (νέα)

4 β. Υποστηρίζει το συμπέρασμα της μελέτης «Απλοποίηση της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της ΕΕ» ότι οι Αξιολογήσεις Επιπτώσεων μπορούν να διαδραματίσουν 
βασικό ρόλο για την εξασφάλιση καλύτερων νομοθετικών ρυθμίσεων και ότι η 
ποιότητα ορισμένων εξ αυτών των αξιολογήσεων πρέπει να βελτιωθεί. Προτρέπει 
την Επιτροπή να διασφαλίσει:

- ότι για τις εν λόγω αξιολογήσεις διατίθενται επαρκής χρόνος και 
χρηματοδοτικοί πόροι·

- ότι οι αξιολογήσεις επιπτώσεων εξετάζουν τις οικονομικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και υγειονομικές πτυχές με τη ίδια βαρύτητα, τόσο 
βραχυπροθέσμως όσο και μακροπροθέσμως·

- ότι οι αξιολογήσεις επιπτώσεων δεν εξετάζουν μόνο το κόστος των μέτρων 
αλλά και το κόστος της μη αντιμετώπισης θεμάτων που συνδέονται με το 
περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τα είδη διατροφής·

- διαφάνεια και πρόσβαση όλων των εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων·

- ότι οι αξιολογήσεις επιπτώσεων έχουν ευρεία ακτίνα δράσης και 
συνεκτιμούν τις διαφορετικές εθνικές συνθήκες στα κράτη μέλη.

Αναγνωρίζει ότι οι Αξιολογήσεις Επιπτώσεων θα μπορούσαν να διαδραματίσουν 
επίσης βασικό ρόλο στην περίπτωση τροπολογιών που προτείνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις.
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Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 4
Παράγραφος 4 γ (νέα)

4 γ. Καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω την ανταλλαγή πληροφοριών για τις 
καλύτερες πρακτικές σε ό,τι αφορά την απλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής 
της ΕΕ στα κράτη μέλη, όπως:

- η χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών για τη μείωση των διοικητικών 
βαρών·

- η απλοποίηση και η ολοκλήρωση συστημάτων χορήγησης αδειών, 
διασφαλίζοντας συγχρόνως σταθερότητα στους τομείς της υγείας και του 
περιβάλλοντος·

- η απλοποίηση και η ολοκλήρωση υποχρεώσεων παρακολούθησης και 
ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης που βασίζεται σε 
αξιολόγηση του κινδύνου, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη διαφάνεια και την 
αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας. 
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