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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. teeb ettepaneku, et mõjuhinnangutega kaasnevaid kulusid arvestades tuleks hinnata 
eelisjärjekorras õigusakti ettepanekuid;

3. rõhutab, et mõjuhinnangud on parema õigusloome tagamise juhendiks ning võivad 
poliitiliste otsuste tegemisel vaid abiks olla, ega tohiks mingil juhul asendada poliitilisi 
otsuseid demokraatliku otsustusprotsessi raames ega takistada otsustajaid, kes 
kannavad poliitilist vastutust;

4. rõhutab lisaks, et mõjuhinnangud ei tohiks põhjustada viivitusi õigusloomemenetluses, 
samuti ei tohiks neist saada menetluse takistamise vahend, mille abil vältida 
soovimatute õigusaktide vastuvõtmist;

5. rõhutab, et mõjuhinnangute koostamisel tuleks konsulteerida sidusrühmadega ja et 
mõjuhinnangu projekt tuleks kommenteerimiseks kättesaadavaks teha enne lõpliku 
versiooni avaldamist;

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

7. 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;

8. nõuab õigusakti ettepanekuid käsitlevates mõjuhinnangutes kulude-tulude mõiste 
laiendamist eesmärgiga hõlmata konkreetsed näitajad loodus- ja kultuurivarade kohta, 
et vältida varade võimalikku hävitamist, kuna nende puhul tuleb läbi viia eraldi ja teist 
laadi hindamine;

9. nõuab, et iga mõjuhinnang peab tasakaalustatud viisil hõlmama keskpika/pikaajalise 
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja tervisemõju kohustuslikku analüüsi; on 
seisukohal, et selliste mõjude puudumise korral tuleks see mõjuhinnangus eraldi välja 
tuua;

10. teeb ettepaneku, et õigusakti ettepanekuid käsitlevad mõjuhinnangud hõlmaksid 
majanduslikku hinnangut asenduspõhimõtte rakendamise kohta;
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11. 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 parlamendikomisjonid koostaksid ise mõjuhinnanguid juhul, kui 
komisjoni ettepanekutele esitatakse olulisi muudatusettepanekuid; 

12. 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; 

13. teeb ettepaneku, et Euroopa Kontrollikoda vastutaks uue mõjuhindamise komitee 
liikmete nimetamise järelevalve eest, vaataks läbi uue mõjuhindamise komitee 
koostatavad esialgsed aruanded ning tagaks selle, et Euroopa Parlament ja nõukogu 
järgivad eespool mainitud institutsioonidevahelises ühises lähenemisviisis sätestatud 
eeskirju;

14. kutsub mõjuhindamise komitee esimeest üles ilmuma asjaomaste komisjonide ette ja 
pöörduma nende poole nende palvel igal aastal pärast mõjuhindamise komitee iga-
aastase aruande avaldamist;

15. on seisukohal, et mõjuhinnangute täielik sõltumatus peaks saama üldpõhimõtteks, 
mida kohaldatakse kõikide mõjuhinnangute ja eelkõige keskkonnamõju hinnangute 
suhtes; on lisaks seisukohal, et selle põhimõtte kohaldamine tuleks tagada 
keskkonnamõju hindamise direktiiviga1;

16. on veendunud, et Euroopa Parlament peaks paluma komisjonil esitada ÜRO piiriülese 
keskkonnamõju hindamise konventsiooni (Espoo konventsioon) muutmise 
ettepanekuid, millega tagataks keskkonnamõju hinnangute sõltumatus;

17. on seisukohal, et komisjon peaks aktiivselt osalema ELi ja liikmesriikide huvide 
kaitsmises sellistel juhtudel, kui kolmandate riikide projektidel võib olla mõju 
Euroopa Liidule või ühele või enamale liikmesriigile.

1 Nõukogu 27. juuni 1985. a. direktiiv 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju 
hindamise kohta (muudetud kujul), EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40.
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