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a szabályozási környezet egyszerűsítésére vonatkozó stratégia előrehaladásáról készített első 
jelentésről
(2007/2096(INI))

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi és Carl Schlyter

Módosítás:1
1. bekezdés

1. határozottan támogatja a közösségi jogalkotás egyszerűsítési folyamatát, hogy ezáltal 
erősítsék az EU-jog hatékonyságát, hatásosságát, egységességét, 
elszámoltathatóságát és átláthatóságát. Hangsúlyozza azonban, hogy egy ilyen 
folyamatnak számos feltételen kell alapulnia:

-i. az egyszerűsítést a fenntartható fejlődésre irányuló átfogó célkitűzés elérése 
érdekében végzik;

i. az Európai Parlament teljes részvétele;
ii. valamennyi érintett résztvevővel folytatott széles körű és átlátható konzultáció, 

ideértve a nem kormányzati szervezeteket is;
iii. a szabályozási folyamat általános átláthatóságának fokozása;
iv. bármely, az egyszerűsítés érdekében végzett vizsgálatnak azonos mértékben 

kell figyelembe vennie a gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi és 
egészségügyi szempontokat, és nem szabad csupán rövid távú megfontolásokra 
korlátozódnia;

v. az egyszerűsítési eljárásnak semmilyen körülmények között sem szabad 
magával vonnia a jelenlegi jogalkotás színvonalának csökkenését;
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Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás:2
4a. bekezdés (új)

4a. felszólítja a Bizottságot, hogy a jobb szabályozásra irányuló további munkája során 
vegye figyelembe az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottsága megbízásából az egyszerűsítési folyamatról „Az EU 
környezetvédelmi politika egyszerűsítésének folyamata” 1 címmel készült tanulmány 
eredményeit;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás:3
4b. bekezdés (új)

4b. támogatja az „EU környezetvédelmi politikájának egyszerűsítése” című tanulmány 
azon következtetését, amely szerint a hatásvizsgálat alapvető szerepet játszhat a jobb 
szabályozás biztosításában, és hogy némely ilyen hatásvizsgálat minőségén javítani 
kell. Sürgeti a Bizottságot a következők biztosítására:

− hogy kellő időt és megfelelő pénzügyi forrásokat fordítsanak ezekre a 
vizsgálatokra;

− hogy a hatásvizsgálatok egyenlő alapon mérlegeljék a gazdasági, társadalmi, 
környezeti és egészségügyi szempontokat, mind rövid, mind hosszú távon;

− hogy a hatásvizsgálatok ne csak az intézkedések költségét, hanem annak a 
költségét is mérlegeljék, ha nem kezelik a környezeti, közegészségügyi és 
élelmezési kérdéseket;

− átláthatóság és valamennyi érintett érdekelt fél hozzájárulása;

− hogy a hatásvizsgálatok hatóköre elég széles legyen ahhoz, hogy figyelembe vegye 
az eltérő nemzeti körülményeket a tagállamokban;

elismeri, hogy a hatásvizsgálatok alapvető szerepet játszhatnak az Európai 
Parlament vagy a Tanács által javasolt, esetlegesen jelentős hatású módosítások 
esetében is;

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás:4
4c. bekezdés (új)

4c. felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa az EU környezetvédelmi 
politikájának egyszerűsítéséhez kapcsolódó legjobb gyakorlatokra vonatkozó 
információcserét a tagállamokban, mint például:

- információtechnológia alkalmazása az adminisztratív teher csökkentése 
érdekében;

- az engedélyezési rendszerek egyszerűsítése és integrálása, ezzel egyidejűleg pedig 
a környezet- és egészségvédelmi előírások garantálása;

- az ellenőrzési és jelentéstételi követelmények egyszerűsítése és integrálása, 
beleértve a kockázatokon alapuló megközelítést is, ezzel egyidejűleg pedig az 
átláthatóság, valamint a hatékony megvalósítás és végrehajtás garantálása.

Or. en


