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TARKISTUKSET 1-6

Mietintöluonnos (PE 388.366v02-00)
Giuseppe Gargani
komission valmisteluasiakirjasta ”Ensimmäinen välikertomus sääntely-ympäristön 
yksinkertaistamisstrategian edistymisestä”
(2007/2096(INI))

Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Giuseppe Gargani

Tarkistus 1
2 a kohta (uusi)

2 a. ehdottaa, että samaan tapaan kuin ne ovat tehneet yhteisön säännöstön1

kodifioimiseksi, parlamentin, komission ja neuvoston pitäisi laatia toimielinten 
välinen sopimus kaikkia yksinkertaistamistoimenpiteitä koskevasta nopeutetusta 
menetelmästä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 2
6 kohta

6. kehottaa lisäksi komissiota pitämään mielessä, että jos uudelleenlaatiminen ei ole 
mahdollista, kyseisen lainsäädäntöalan kodifiointi tulisi omaksua kuuden kuukauden 

  
1 20 päivänä joulukuuta 1994 tehty toimielinten välinen sopimus nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien 
viralliseksi kodifioimiseksi EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2–3.
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kuluessa tavanomaiseksi lainsäädäntömenettelyksi; katsoo, että edellä mainitun 
toimielinten välisen sopimuksen mukaan parlamentti voi luoda yhdessä neuvoston ja 
komission kanssa erityisiä ad hoc –rakenteita, jotka varmistavat eri osapuolten 
asianmukaisen osallistumisen ja joilla pyritään ainoastaan edistämään 
yksinkertaistamista; 

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 3
8 kohta

8. kehottaa komissiota olemaan sisällyttämättä lainsäädäntöehdotuksiinsa tiivistelmää 
kulloinkin kyseessä olevasta ehdotuksesta, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 
johdanto-osan kappaleiden ja perusteluosien käyttöön; katsoo, että aloite voi itse 
asiassa osoittautua haitalliseksi, koska ehdotuksen luettavuuden helpottamisen sijasta 
se saattaakin vaikeuttaa sitä sisältäen tekstiä, jolla voi olla seurauksia ehdotuksen 
varsinaisen lainsäädäntöosan tulkinnan kannalta;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 4
11 kohta

11. vahvistaa, että perinteisten lainsäädäntövälineiden on säilyttävä jatkossakin 
tavanomaisina keinoina saavuttaa perustamissopimuksissa määritellyt tavoitteet; 
katsoo, että yhteissääntely ja itsesääntely voivat täydentää hyödyllisellä tavalla 
olemassa olevia sääntelytoimenpiteitä tai korvata ne, kun niillä saadaan aikaan 
parannuksia, jotka ovat vastaavia tai laajempia kuin lainsäädännöllä aikaansaatavat 
parannukset; korostaa, että mihin tahansa muuhun sääntelytoimenpiteeseen 
turvauduttaessa on noudatettava paremmasta lainsäädännöstä tehtyä toimielinten 
välistä sopimusta; muistuttaa, että komissiolla on velvollisuus määrittää ehdot ja rajat, 
joita osapuolten on näitä toimenpiteitä toteuttaessaan noudatettava, ja että joka 
tapauksessa, vaikka niitä voidaan soveltaa komission valvonnassa, Euroopan 
parlamentilla on oikeus vastustaa niiden käyttöä;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 5
12 kohta

12. kehottaa komissiota tekemään kaiken mahdollisen, jotta kansallisella tason säännöt tai 
tekniset esteet eivät vaaranna unionin tasolla toteutettavaa prosessia, jolla pyritään 
sääntelyn yksinkertaistamiseen ja yleensäkin sen laadun parantamiseen; pyytää 
komissiota ohjaamaan ja seuraamaan prosessia myös kansallisella tasolla esimerkiksi 
toimimalla keskuksena, joka kerää ja levittää sekä unionin tasolla että jäsenvaltioissa 
kehitettyjä hyviä käytäntöjä, myös eri asianosaisten ilmoitusten johdosta;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Gary Titley

Tarkistus 6
12 a kohta (uusi)

12 a. korostaa, että säännölliset ja perusteelliset vaikutustenarvioinnit ovat 
yksinkertaistamisprosessissa avainasemassa ja että neuvoston ja parlamentin pitäisi 
ottaa kyseiset arvioinnit huomioon tehtäessä tarkistuksia ehdotuksiin 
lainsäädäntömenettelyjen aikana;

Or. en


