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Dnia 6 czerwca 2006 r. Rada, działając na podstawie art. 175 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspom-
nianej powyżej.

Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego, której powierzono przygotowanie prac Komitetu
w tej sprawie, przyjęła swoją opinię dnia 8 września 2006 r. Sprawozdawcą był Seppo KALLIO.

Mając na względzie odnowienie kadencji Komitetu, Zgromadzenie Plenarne postanowiło przeprowadzić
głosowanie nad niniejszą opinią na sesji plenarnej w październiku i wyznaczyło Seppa KALLIA na sprawo-
zdawcę generalnego, zgodnie z art. 20 regulaminu wewnętrznego.

Na 430. sesji plenarnej w dniach 25 — 26 października 2006 r. (posiedzenie z dnia 26 października
2006 r.) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął 111 głosami — 1 osoba wstrzymała się od
głosu — następującą opinię:

1. Wprowadzenie

1.1 Celem omawianego wniosku jest skodyfikowanie dyrek-
tywy Rady 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w
sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki.
Nowa dyrektywa zastąpi różne akty, które zostały do niej
włączone; wniosek całkowicie zachowuje treść kodyfikowanych
aktów, zbiera je więc jedynie razem, dokonując tylko takich
formalnych zmian, jakie wynikają z samego zadania kodyfikacji.

2. Uwagi ogólne

2.1 Komitet uważa za bardzo przydatne scalenie wszystkich
tych tekstów prawnych w jedną dyrektywę. W kontekście
Europy obywateli, Komitet, podobnie jak Komisja, przywiązuje

ogromną wagę do upraszczania i precyzowania prawa wspólno-
towego, tak aby uczynić je przejrzystszym i dostępniejszym dla
zwykłych obywateli, dając im tym samym nowe możliwości i
szansę wykorzystania szczególnych uprawnień, jakie prawo to
im przyznaje.

2.2 Zdaniem Komitetu kodyfikacja musi być podejmowana
w pełnej zgodności z normalną wspólnotową procedurą legisla-
cyjną.

2.3 Upewniono się, iż taka kompilacja przepisów nie zawiera
żadnych zmian treści, służąc jedynie prezentacji prawa wspólno-
towego w sposób jasny i przejrzysty. Komitet wyraża swoje
pełne poparcie dla tego celu i w świetle tychże zapewnień z
zadowoleniem przyjmuje przedłożony wniosek.

Bruksela, 26 października 2006 r.
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