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Amendament depus de Satu Hassi şi Carl Schlyter

Amendamentul 1
Punctul 1

1. Susţine cu hotărâre procesul de simplificare a legislaţiei comunitare în vederea
consolidării eficienţei, coerenţei, responsabilităţii şi transparenţei legilor UE; 
subliniază totuşi faptul că un astfel de proces trebuie să se bazeze pe o serie de condiţii
prealabile: 

(-i) simplificarea se întreprinde în vederea atingerii obiectivului general al
dezvoltării durabile;

(i) implicarea totală a Parlamentului European;
(ii) consultarea amplă şi transparentă a tuturor părţilor interesate, inclusiv a 

organizaţiilor nonguvernamentale;
(iii) consolidarea transparenţei generale a procesului de reglementare;
(iv) orice evaluare în vederea simplificării trebuie să ia în considerare în mod egal 

aspectele economice, sociale, de mediu şi de sănătate şi să nu se limiteze la 
considerente pe termen scurt;

(v) procesul de simplificare nu trebuie în nici un caz să aibă ca rezultat reducerea  
standardelor incluse în actuala legislaţie; 
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Amendament depus de Miroslav Ouzký

Amendamentul 2
Punctul 4a (nou)

4a. invită Comisiei să ţină seama de rezultatele studiului solicitat „Simplificarea 
politicii de mediu a UE”1 privind procesul de simplificare, comandat de Comisia 
pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară a Parlamentului European, 
în legătură cu procesul de simplificare

Or. en

Amendament depus de Miroslav Ouzký

Amendamentul 3
Punctul 4b (nou)

4b. susţine concluzia studiului „Simplificarea politicii de mediu a UE”, care arată că 
evaluările de impact pot juca un rol esenţial în ameliorarea reglementărilor şi că 
unele evaluări necesită o îmbunătăţire a calităţii; îndeamnă Comisia să se asigure 
că:

− că timpul şi resursele financiare alocate acestor evaluări sunt adecvate;

− că evaluările de impact iau în considerare în mod egal aspectele economice, 
sociale, de mediu şi de sănătate, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung;

− că evaluările de impact iau în considerare nu numai costurile măsurilor, ci şi 
costurile neabordării problemelor de mediu, sănătate publică şi alimentaţie;

− că se respectă transparenţa şi contribuţia tuturor părţilor interesate implicate;

− că de impact sunt suficient de cuprinzătoare şi ţin seama de diferitele contexte 
naţionale din statele membre;

recunoaşte că evaluările de impact pot juca un rol esenţial şi în cazul 
amendamentelor propuse de Parlamentul European sau de Consiliu, care pot avea 
un impact semnificativ.

Or. en

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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Amendament depus de Miroslav Ouzký

Amendamentul 4
Punctul 4c (nou)

4c. invită Comisia să promoveze în continuare schimbul de informaţii în legătură cu 
cele mai bune practici privind simplificarea politicii de mediu în statele membre,
precum:

- utilizarea tehnologiei informaţiei pentru reducerea obligaţiilor administrative,
- simplificarea şi integrarea proceselor de acordare a permiselor şi autorizaţiilor, 

în paralel cu garantarea standardelor de mediu şi de sănătate,
- simplificarea şi integrarea cerinţelor de supraveghere şi de raportare, inclusiv 

abordarea bazată pe riscuri, garantând totodată transparenţa, punerea efectivă în 
practică şi aplicarea.
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