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Alteração 1
Nº 1

1. Apoia vivamente o processo de simplificação da legislação comunitária de modo a 
reforçar a eficácia, eficiência, coerência, responsabilidade e transparência da 
legislação comunitária; salienta contudo que este processo deve assentar em certos 
pressupostos: 

(-i) A simplificação deve visar a realização do objectivo global de 
desenvolvimento sustentável;

(i) Participação plena do Parlamento Europeu;
(ii) Consulta ampla e transparente de todas as partes interessadas pertinentes, 

incluindo as organizações não governamentais;
(iii) Reforço da transparência geral do processo regulador;
(iv) Qualquer análise com vista à simplificação deve considerar os aspectos 

económicos, sociais, ambientais e de saúde em plano de igualdade e não deve 
limitar-se às questões de curto prazo;

(v) O processo de simplificação não deve em caso algum conduzir a baixar os 
padrões consagrados na legislação actual; 
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Alteração 2
Nº 4 bis (novo)

4 bis. Exorta a Comissão a ter em conta os resultados do estudo relativo ao processo de 
simplificação que foi solicitado pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, intitulado “Simplificação da política ambiental da União 
Europeia”1 , no âmbito dos seus trabalhos relativos ao processo “Legislar melhor”;

Or. en

Alteração apresentada por Miroslav Ouzký

Alteração 3
Nº 4 ter (novo)

4 ter. Apoia a conclusão do estudo “Simplificação da política ambiental da União 
Europeia” que indica que as avaliações de impacto podem desempenhar um papel 
essencial para garantir uma melhor regulamentação e que importa melhorar a 
qualidade de algumas destas avaliações; exorta a Comissão a garantir:

− Que o tempo e os recursos financeiros atribuídos a estas avaliações sejam 
suficientes;

− Que as avaliações de impacto considerem os aspectos económicos, sociais, 
ambientais e de saúde em plano de igualdade, tanto a curto como a longo prazo;

− Que as avaliações de impacto considerem não só os custos das medidas mas 
também os custos de não ter em conta as questões ambientais, de saúde pública 
ou relativas aos alimentos;

− A transparência e a participação de todas as partes interessadas;

− Que as avaliações de impacto tenham um âmbito suficientemente vasto e tomem 
em consideração as diferentes circunstâncias nacionais dos Estados-Membros;

Reconhece que as avaliações de impacto poderiam igualmente desempenhar um 
papel essencial quando estão em causa alterações propostas pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho com eventuais impactos significativos;
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1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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Alteração 4
Nº 4 quater (novo)

4 quater. Exorta a Comissão a continuar a promover o intercâmbio de informações sobre 
as boas práticas dos Estados-Membros em matéria de simplificação da política 
ambiental, tais como: 

- A utilização de tecnologias da informação para reduzir o peso das exigências 
administrativas;

- A simplificação e integração dos regimes de autorização e do licenciamento, 
sem prejuízo das normas ambientais e de saúde;

- A simplificação e integração das disposições em matéria de controlo e 
informação, incluindo a abordagem com base no risco, sem prejuízo da 
transparência e da transposição e aplicação eficaz.
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