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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. stingri atbalsta Kopienas likumdošanas vienkāršošanas procesu nolūkā nostiprināt ES 
tiesību aktu efektivitāti, lietderību, konsekvenci, publiskumu un pārredzamību.
Tomēr uzsver, ka šim procesam ir jābalstās uz vairākiem priekšnoteikumiem: 

-i) vienkāršošanu  īsteno, lai panāktu ilgtspējīgu attīstību, kas ir visaptverošs 
mērķis;

i) pilnīga Eiropas Parlamenta līdzdalība;
ii) plaša un pārredzama apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām 

personām, tostarp nevalstiskajām organizācijām;
iii) reglamentējošā procesa vispārējas pārredzamības stiprināšana;
iv) ir pārliecināts, ka, veicot jebkādu vienkāršošanas novērtējumu, ir vienlīdz 

jāņem vērā ekonomiskie, sociālie, vides un veselības aspekti, pie tam tiem 
nevajadzētu būtu tikai īstermiņa apsvērumiem;

v) uzskata, ka vienkāršošanas rezultātā nekādā gadījumā nevajadzētu pazemināt 
pašreiz spēkā esošajos tiesību aktos ietvertos standartus;
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Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 2
4.a punkts (jauns)

4.a aicina Komisiju turpmākajā darbā, lai panāktu labāku likumdošanu, ņemt vērā 
Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 
pasūtīto pētījumu par vienkāršošanas procesu „ES vides politikas vienkāršošana”1;

Or. en

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 3
4.b punkts (jauns)

4.b atbalsta pētījuma „ES vides politikas vienkāršošana” secinājumu, ka ietekmes 
novērtējumiem var būt būtiska nozīme, lai nodrošinātu labāku regulējumu, un ka 
jāuzlabo atsevišķu novērtējumu kvalitāte. Mudina Komisiju nodrošināt:

− ka šiem novērtējumiem dod pietiekami daudz laika un finanšu resursus;

− ka ietekmes novērtējumā tautsaimniecības, sociālie, vides un veselības aspekti ir 
izskatīti vienlīdzīgā līmenī gan īstermiņā, gan ilgtermiņā;

− ka ietekmes novērtējumos izskata ne tikai pasākumu izmaksas, bet arī izmaksas, 
kuras rodas, nepārbaudot vides, sabiedrības veselības un pārtikas jautājumus;

− pārredzamību un visu ieinteresēto pušu ieguldījumu;

− ka ietekmes novērtējumiem ir pietiekami plaša darbības joma un ka ir ņemti vērā 
dalībvalstu dažādie apstākļi.

Atzīst, ka ietekmes novērtējumiem varētu arī būt liela nozīme Eiropas Parlamenta 
vai Padomes ierosināto grozījumu gadījumā ar iespējamām nozīmīgām sekām.

Or. en

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 4
4.c punkts (jauns)

4.c aicina Komisiju turpmāk sekmēt informācijas apmaiņu par paraugpraksi ES vides 

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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politikas vienkāršošanā dalībvalstīs, piemēram:

- par informācijas tehnoloģijas izmantošanu, lai samazinātu administratīvo slogu;
- par atļauju sistēmu un licencēšanas vienkāršošanu un integrēšanu, saglabājot 

vides un veselības standartus;
- par uzraudzības un ziņojumu sniegšanas prasību, tostarp pieejas, kurā ņem vērā 

risku, vienkāršošanu un integrāciju, saglabājot pārredzamību un efektīvu 
īstenošanu.

Or. en


