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Predlog spremembe, ki ga vlagata Satu Hassi in Carl Schlyter

Predlog spremembe 1
Odstavek 1

1. odločno podpira postopek za poenostavitev zakonodaje Skupnosti, da se izboljša 
uspešnost, učinkovitost, skladnost, odgovornost in preglednost zakonodaje EU,
vendar poudarja pa, da mora tak postopek temeljiti na nekaterih osnovnih pogojih: 
(-i) poenostavitev je namenjena doseganju splošnega cilja trajnostnega razvoja;
(i) celovita vključenost Evropskega parlamenta;
(ii) obširno in jasno posvetovanje z vsemi pomembnimi zainteresiranimi stranmi, 

vključno z nevladnimi organizacijami;
(iii) krepitev splošne preglednosti zakonodajnega postopka;
(iv) vsaka ocena poenostavitve mora enakovredno upoštevati gospodarske, 

socialne, okoljske in zdravstvene vidike ter ne sme biti omejena na 
kratkoročno presojo;

(v) postopek poenostavitve ne sme pod nobenim pogojem pomeniti zniževanje 
meril, ki jih vsebuje veljavna zakonodaja; 

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 2
Odstavek 4 a (novo)

4a. poziva Komisijo, da pri nadaljevanju vzpostavljanja boljše pravne ureditve upošteva 
rezultate študije (z naslovom) Poenostavitev okoljske politike EU, ki jo je zahteval 
parlamentarni Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane1;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 3
Odstavek 4 b (novo)

4b. podpira zaključke študije o poenostavitvi okoljske politike EU, ki potrjuje, da so 
lahko ocene vpliva ključnega pomena pri zagotavljanju boljše pravne ureditve in da 
je treba kakovost nekaterih teh ocen izboljšati. Poziva Komisijo, da zagotovi:

− da je za pripravo teh ocen na voljo dovolj časa in finančnih virov;

− da vsaka ocena vpliva enako upošteva gospodarske, socialne, okoljske in 
zdravstvene vidike, tako kratkoročno kot dolgoročno;

− da ocene vpliva ne upoštevajo zgolj stroškov ukrepov, ampak tudi stroške, ki 
nastanejo pri neobravnavanju vprašanj v zvezi z okoljem, javnim zdravjem in 
prehrano;

− preglednost in vlaganje vseh zadevnih zainteresiranih strani;

− da so ocene vpliva dovolj obsežne in upoštevajo različne nacionalne okoliščine v 
državah članicah.

Priznava, da bi lahko ocene vpliva prav tako imele ključno vlogo pri predlogih 
sprememb Evropskega parlamenta ali Sveta in k tem morebitno bistveno prispevale;

Or. en

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 4
Odstavek 4 c (novo)

4c. poziva Komisijo, da v državah članicah še naprej spodbuja izmenjavo informacij o 
najboljših praksah za poenostavitev okoljske politike EU, kot so:

– uporaba informacijske tehnologije za zmanjšanje upravne obremenitve;
– poenostavitev in povezovanje sistemov za izdajanje dovoljenj in licenc, pri tem pa 

ohranjati okoljske in zdravstvene standarde;
– poenostavitev in vključitev zahtev spremljanja in povezovanje zahtev spremljanja 

in poročanja, vključno s pristopom, ki temelji na tveganju, pri tem pa ohranjati 
preglednost ter učinkovito izvajanje in izvrševanje;

Or. en


