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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. odločno podpira postopek za poenostavitev zakonodaje Skupnosti, vendar poudarja pa, da 
mora tak postopek temeljiti na nekaterih osnovnih pogojih: 

(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; 

2. poudarja, da morajo biti tradicionalni zakonodajni instrumenti še naprej običajni načini za 
doseganje političnih ciljev iz Pogodbe; vendar meni, da je lahko uporaba nadomestnih 
načinov zakonodaje, npr. koregulacija, koristna dopolnitev zakonodajnim ukrepom, kadar 
lahko prispeva k enakovrednemu ali večjemu izboljšanju kot ga je mogoče doseči z 
zakonodajo; poudarja, da mora biti vsaka uporaba nadomestnih načinov pravne ureditve 
skladna z medinstitucionalnim sporazumom o boljšem sprejemanju zakonodaje1;

3. poziva Komisijo, da v sodelovanju s Svetom in Evropskim parlamentom oblikuje 
kontrolni seznam, ki bi lahko spodbudil institucije, da bi si prizadevale za boljšo in 
pametnejšo zakonodajo;

4. poziva Komisijo, da se bolj posveča izvajanju, izvrševanju in ocenjevanju zakonodaje 
Skupnosti kot bistvenemu delu postopka za boljšo pravno ureditev. 

  
1 UL C 321, 31.12.2003, str. 1.


