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PAKEITIMAI 1-4

Nuomonės projektas (PE 388.426v01-00)
Miroslav Ouzký
dėl reglamentavimo aplinkos supaprastinimo strategijos pirmosios pažangos ataskaitos 
(2007/2096(INI))

Pakeitimą pateikė Satu Hassi ir Carl Schlyter

Pakeitimas 1
1 dalis

1. aktyviai remia Bendrijos teisės aktų supaprastinimo procesą siekiant padidinti ES 
teisės veiksmingumą, efektyvumą, nuoseklumą, atskaitomybę ir skaidrumą; tačiau 
pabrėžia, kad  šis procesas turi būti grindžiamas  kai kuriomis prielaidomis: 

(-i) supaprastinimas atliekamas siekiant bendro tvarios plėtros tikslo;
(i) visapusišku Europos Parlamento dalyvavimu;
(ii) plataus pobūdžio ir skaidriu konsultavimusi su visomis suinteresuotomis 

šalimis, įskaitant nevyriausybines organizacijas;
(iii) bendro reglamentavimo proceso skaidrumo didinimu;
(iv) vertinant kiekvieną teisės aktą prieš jį supaprastinant, turi būti vienodai 

atsižvelgiama į ekonominius, socialinius, aplinkos ir sveikatos apsaugos 
aspektus ir neapsiribojama trumpalaikiais sumetimais;

(v) supaprastinimo proceso standartai jokiu būdu neturėtų būti sušvelninti, 
palyginti su nustatytais dabartiniuose teisės aktuose;
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Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 2
4a dalis (nauja)

4a. ragina Komisiją toliau siekiant geresnio reglamentavimo atsižvelgti į tyrimo „ES 
aplinkos politikos supaprastinimas“1, kurį užsakė Europos Parlamento Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, rezultatus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 3
4b dalis (nauja)

4b. remia tyrimo „ES aplinkos politikos supaprastinimas“ išvadą, kad poveikio 
vertinimai gali atlikti esminį vaidmenį užtikrinant geresnį reglamentavimą ir kad 
kai kurių minėtųjų vertinimų kokybę reikėtų pagerinti. Ragina Komisiją užtikrinti:

− kad šiems vertinimams būtų skirta pakankamai laiko ir lėšų;

− kad būtų vertinamas trumpalaikis ir ilgalaikis poveikis, vienodai atsižvelgiant į 
ekonominius, socialinius, aplinkos ir sveikatos aspektus;

− kad vertinant poveikį būtų atsižvelgiama ne tik į priemonių kainą, bet ir į išlaidas, 
susijusias su aplinkos, visuomenės sveikatos  ir maisto klausimų nesprendimu;

− skaidrumą ir visų susijusių suinteresuotų šalių indėlį;

− kad poveikio vertinimas būtų gana plačios apimties ir jį atliekant būtų 
atsižvelgiama į valstybių narių skirtingas nacionalines aplinkybes.

Pripažįsta, kad poveikio vertinimas kartu galėtų atlikti esminį vaidmenį, jei Europos 
Parlamentas arba Taryba pasiūlytų pakeitimų, kurie galėtų turėti reikšmingą 
poveikį;

Or. en

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 4
4c dalis (nauja)

4c. ragina Komisiją toliau skatinti keitimąsi informacija, susijusia su ES aplinkos 
politikos paprastinimo valstybėse narėse pažangiąja patirtimi, pvz.:

- informacinių technologijų naudojimu siekiant palengvinti administracinę naštą,
- leidimų sistemos ir licencijavimo paprastinimu ir integravimu, tuo pat metu 

išlaikant aplinkos ir sveikatos standartus,
- stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų paprastinimu ir integravimu, 

įskaitant rizika pagrįstą metodą, kartu išlaikant skaidrumą, veiksmingą 
įgyvendinimą ir vertimą vykdyti.

Or. en


