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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för rättsliga frågor
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet ger starkt stöd åt processen för förenkling av 
gemenskapslagstiftningen, men betonar att en sådan process måste grundas på ett antal 
villkor:

(i) Europaparlamentet måste delta fullt ut.

(ii) Det måste hållas ett brett och öppet samråd med alla berörda, även enskilda 
organisationer.

(iii) Den allmänna insynen i regleringsprocessen måste stärkas.

(iv) Vid varje bedömning av en förenkling måste man beakta ekonomiska och 
sociala aspekter och miljö- och hälsoaspekter, som skall ha jämbördig ställning 
och inte begränsas till kortsiktiga överväganden.

(v) Förenklingsprocessen får under inga omständigheter leda till att normerna i 
gällande lagstiftning sänks.

2. De traditionella instrumenten för lagstiftning måste även i fortsättningen vara det normala 
sättet att uppnå de politiska målen i fördragen. Dock kan alternativa regleringssätt, 
exempelvis samreglering, utgöra ett nyttigt komplement till lagstiftningsåtgärder när de 
medför förbättringar av likvärdig eller större omfattning än de som kan uppnås genom 
lagstiftning. Europaparlamentet understryker att all användning av alternativa 
regleringssätt måste ske i överensstämmelse med det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning1.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med rådet och parlamentet 
utarbeta en minneslista som kan underlätta institutionernas arbete med att skapa bättre och 
skickligare utformad lagstiftning.

4. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att kraftigare betona genomförande, 
efterlevnad och utvärdering av gemenskapslagstiftningen som ett nyckelelement i 
processen för bättre lagstiftning.

  
1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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