
AM\663134FI.doc PE 388.433v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

11.5.2007 PE 388.433v01-00

TARKISTUKSET 1-4

Lausuntoluonnos (PE 388.426v01-00)
Miroslav Ouzký
sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategian edistymistä koskevasta ensimmäisestä 
kertomuksesta
(2007/2096(INI))

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi ja Carl Schlyter

Tarkistus 1
1 kohta

1. tukee voimakkaasti yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamisprosessia yhteisön 
lainsäädännön tehokkuuden, vaikuttavuuden, yhdenmukaisuuden, vastuullisuuden ja 
avoimuuden parantamiseksi; korostaa kuitenkin, että tällaisen prosessin pohjana on 
oltava seuraavia ennakkoehtoja:

(-i) yksinkertaistaminen toteutetaan, jotta voitaisiin saavuttaa kestävän kehityksen 
hallitseva tavoite;

(i) Euroopan parlamentin täysimääräinen osallistuminen;

(ii) kaikkien asianosaisten tahojen, myös kansalaisjärjestöjen, laaja ja avoin kuuleminen;

(iii) sääntelyprosessin yleisen avoimuuden lisääminen;

(iv)kaikissa yksinkertaistamista koskevissa arvioinneissa on yhtäläisesti otettava 
huomioon taloudelliset, sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja terveydelliset näkökohdat, 
eikä rajoittaa arvioita vain lyhyen aikavälin hyötyihin;

(v)yksinkertaistamisprosessi ei missään nimessä saa tarkoittaa nykyisen lainsäädännön 
standardien madaltamista;
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Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 2
4 a kohta (uusi)

4 a. kehottaa komissiota ottamaan sääntelyn parantamiseksi jatkossa tekemässään 
työssä huomioon tulokset Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan teettämästä yksinkertaistamisprosessia 
koskevasta tutkimuksesta "EU:n ympäristöpolitiikan yksinkertaistaminen1;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 3
4 b kohta (uusi)

4 b. tukee EU:n ympäristöpolitiikan yksinkertaistamisesta tehdyn tutkimuksen 
johtopäätöksiä siitä, että vaikutustenarvioinnilla voi olla keskeinen tehtävä 
paremman sääntelyn varmistamisessa ja että laatua on parannettava eräissä näistä 
arvioinneista; kehottaa komissiota varmistamaan:

– että näihin arviointeihin annetaan asianmukaiset määrärahat ja niiden 
tekemiseen riittävästi aikaa,

– että vaikutustenarvioinneissa käsitellään yhtäläisesti taloudellisia, sosiaalisia, 
ympäristöllisiä ja terveydellisiä näkökohtia sekä lyhyellä että pidemmällä 
aikavälillä,

– että vaikutustenarvioinneissa käsitellään toimenpiteiden kustannusten lisäksi 
myös kustannuksia siitä, että ympäristöön, kansanterveyteen ja elintarvikkeisiin 
liittyviin kysymyksiin ei puututa,

– kaikkien merkityksellisten sidosryhmien avoimuuden ja panoksen,

– että vaikutustenarviointien ala on riittävän laaja ja että niissä otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden erilaiset kansalliset olosuhteet;

toteaa, että vaikutustenarvioinneilla voi olla merkittävä tehtävä silloin, kun 
Euroopan parlamentti tai neuvosto esittävä vaikutukseltaan huomattavia 
muutoksia.

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.



AM\663134FI.doc 3/3 PE 388.433v01-00

FI

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 4
4 c kohta (uusi)

4 c. kehottaa komissiota edelleen edistämään tiedonvaihtoa EU:n ympäristöpolitiikan 
yksinkertaistamista jäsenvaltioissa koskevista parhaista käytännöistä, kuten:

– informaatioteknologian käytöstä hallinnollisen taakan supistamiseksi,

– lupa- ja lisenssijärjestelmien yksinkertaistamisesta ja yhtenäistämisestä 
samalla, kun varmistetaan ympäristö- ja terveysnormien noudattaminen,

– seuranta- ja raportointivaatimusten yksinkertaistamisesta ja yhtenäistämisestä, 
mukaan lukien riskiin perustuva lähestymistapa, samalla, kun varmistetaan 
täytäntöönpanon ja valvonnan avoimuus ja tehokkuus.

Or. en
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