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ET

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kutsub komisjoni üles kõigi õigusakti ettepanekute puhul läbi viima kohustusliku 
mõjuhinnangu, mis on tarvilik, et teha kindlaks õigusakti vajalikkus ja ELi jaoks loodav 
lisandväärtus;

2. kutsub komisjoni üles looma täiesti sõltumatu mõjuhindamise komitee, mis teostaks 
mõjuhinnangute suhtes ranget välist järelevalvet; soovitab, et mõjuhindamise komitee 
võiks koosneda sõltumatutest, ELi institutsioonide välistest liikmetest, kelle Euroopa 
Parlament ja nõukogu heaks kiidavad ning keda toetab komisjoni töötajatest koosnev 
sekretariaat; soovitab, et mõjuhindamise komitee võiks anda Euroopa Parlamendile nõu 
õigusakti ettepanek tagasi lükata, kui selle mõjuhinnang ei vasta nõutavale tasemele; 

3. rõhutab, et sidusrühmad tuleks kaasata mõjuhinnangute koostamisse ja et mõjuhinnangu 
projekt tuleks kommenteerimiseks kättesaadavaks teha enne lõpliku versiooni avaldamist;

4. teeb ettepaneku, et erialaseid teadmisi nõudvates valdkondades võivad Euroopa Parlament 
ja nõukogu tellida mõjuhinnangud väljastpoolt, tehes seda vastava valdkonna ekspertidelt; 

5. nõuab, et iga mõjuhinnang peab hõlmama kohustuslikku kulude-tulude analüüsi, milles 
esitatakse täpselt kindlaks määratud tulud ja kulud, nii et eri variante oleks võimalik 
võrrelda;

6. nõuab, et iga mõjuhinnang peab hõlmama keskkonnamõju analüüsi; on seisukohal, et 
keskkonnamõju puudumise korral tuleks see mõjuhinnangus eraldi välja tuua;

7. rõhutab kuivõrd oluline ja vajalik on see, et kooskõlas institutsioonidevahelise ühise 
lähenemisviisiga mõjuhindamisele vaataksid Euroopa Parlamendi komisjonid juba 
menetluse algetapis läbi mõjuhinnangud ja nendele lisatud mõjuhindamise komitee 
aruanded ning et nad koostaksid ise mõjuhinnanguid komisjoni ettepanekuid 
märkimisväärselt ümbertegevate ulatuslike muudatusettepanekute esitamise korral; 

8. soovitab, et Euroopa Kontrollikoda vastutaks uue mõjuhindamise komitee liikmete 
nimetamise järelevalve eest, uue mõjuhindamise komitee koostatavate esialgsete 
aruannete läbivaatamise eest ning institutsioonidevahelises lähenemisviisis sätestatud 
eeskirjade Euroopa Parlamendi ja nõukogupoolse järgimise tagamise eest.


