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Projekt opinii (PE 388.426v01-00)
Miroslav Ouzký
„Pierwsze sprawozdanie z realizacji strategii uproszczenia otoczenia regulacyjnego”
(2007/2096(INI))

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Carl Schlyter

Poprawka 1
Ustęp 1

1. zdecydowanie wspiera proces uproszczenia prawodawstwa wspólnotowego w celu 
podniesienia skuteczności, spójności i przejrzystości prawa UE oraz podniesienia 
poziomu odpowiedzialności wobec niego; podkreśla jednak, że taki proces powinien 
być realizowany w oparciu o szereg warunków wstępnych:

(-i) uproszczenie mające prowadzić do realizacji nadrzędnego celu, którym jest 
trwały rozwój;

(i) pełne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego;
(ii) szerokie i przejrzyste konsultacje ze wszystkimi właściwymi 

zainteresowanymi stronami, wraz z organizacjami pozarządowymi;
(iii) wzmocnienie ogólnej przejrzystości procesu regulacyjnego;
(iv) wszelkie oceny uproszczenia muszą uwzględniać w równym stopniu aspekty 

gospodarcze, społeczne, środowiskowe i zdrowotne i nie powinny być 
ograniczone do rozważań wniosków krótkookresowych;

(v) proces uproszczenia w żadnym razie nie może prowadzić do obniżenia 
standardów zawartych w obowiązującym prawodawstwie;
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Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 2
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję, aby w dalszych pracach nad lepszym stanowieniem prawa 
uwzględniła wyniki analizy zamówionej przez Komisję Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu 
Europejskiego dotyczącej procesu uproszczenia, zatytułowanej „Upraszczanie 
polityki środowiskowej UE”1;
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Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 3
Ustęp 4 b (nowy)

4b. popiera wnioski analizy „Upraszczanie polityki środowiskowej UE”, w myśl których 
oceny wpływu mogą odegrać zasadniczą rolę w procesie lepszego stanowienia prawa 
oraz jakość niektórych ocen wymaga poprawy; domaga się, aby Komisja dołożyła 
starań w kierunku:

− przeznaczania odpowiedniej ilości czasu i zasobów finansowych na dokonywanie 
tych ocen;

− uwzględniania w nich w równym stopniu aspektów gospodarczych, społecznych, 
środowiskowych i zdrowotnych, zarówno w perspektywie krótko-, jak i 
długoterminowej;

− uwzględniania w ocenach nie tylko kosztów związanych z podejmowaniem 
środków, ale również kosztów wynikających z niepodejmowania działań w 
dziedzinie środowiska, zdrowia publicznego i żywności;

− zapewniania przejrzystości oraz zaangażowania wszystkich zainteresowanych 
stron;

− zagwarantowania, że oceny wpływu będą miały szeroki zakres i będą uwzględniać
różne uwarunkowania krajowe państw członkowskich;

uznaje, że oceny wpływu mogą mieć również zasadnicze znaczenie w przypadku 
poprawek proponowanych przez Parlament Europejski lub Radę mogących 
potencjalnie wiązać się z poważnymi konsekwencjami;
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1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 4
Ustęp 4 c (nowy)

4c. wzywa Komisję do dalszego wspierania wymiany informacji w zakresie wzorców 
upraszczania polityki środowiskowej UE w państwach członkowskich, takich jak:

- korzystanie z technologii informacyjnych w celu obniżenia obciążenia 
administracyjnego;

- upraszczanie i integracja systemów zezwoleń i licencji przy jednoczesnym 
przestrzeganiu norm środowiskowych i zdrowotnych;

- upraszczanie i integracja wymogów związanych z monitoringiem i 
sprawozdawczością, łącznie z uwzględnieniem ryzyka, przy zachowaniu 
przejrzystości i skutecznego wrażania i egzekwowania;
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