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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. призовава Комисията да осъществява задължителни оценки на въздействието по 
отношение на всички законодателни предложения,  тъй като това е необходимо за 
определяне на нуждата от приемане на ново законодателство, както и дали е налице 
„добавена стойност за ЕС”;

2. призовава Комисията да създаде действително независим Съвет за оценка на 
въздействието, който да осигурява външен критичен надзор на оценките на 
въздействието; предлага този съвет да се състои от независими членове, 
непринадлежащи към институционалната структура на ЕС, които да бъдат 
одобрявани от Парламента и от Съвета и подпомагани от секретариат, съставен от 
служители на Комисията; предлага Съветът за оценка на въздействието да 
препоръчва на Парламента да отхвърля законодателни предложения, ако 
съпътстващите ги оценки на въздействието не отговарят на нужните стандарти; 

3. подчертава, че заинтересованите лица следва да бъдат ангажирани в процеса на 
изготвяне на оценки на въздействието и че проектите на оценки трябва да бъдат 
достъпни за коментар, преди да бъде публикуван окончателният документ;

4. предлага в области, където се изисква специален експертен опит, Парламентът и 
Съветът да могат да поискат оценка на въздействието да бъде изготвена външно от 
експерти в съответната област; 

5. призовава всяка оценка на въздействието задължително да съдържа анализ на 
разходите и ползите с ясно определени по количество ползи и разходи, за да могат 
да бъдат сравнявани алтернативните възможности;

6. призовава всяка оценка на въздействието да съдържа анализ на въздействието върху 
околната среда; счита, че при липса на въздействие върху околната среда, това 
трябва да бъде изрично посочено в оценката на въздействието;

7. подчертава значението и нуждата парламентарните комисии, в съответствие с 
междуинституционалния общ подход към оценките на въздействието, да правят 
преглед на оценките на въздействието и съпътстващите ги доклади на Съвета за 
оценка на въздействието в началния етап на процедурата, както и да изготвят 
собствени оценки на въздействието в случаи на изменения по същество, които 
значително променят предложенията на Комисията; 

8. предлага Сметната палата да отговаря за надзора върху назначаването на нови 
членове на Съвета за оценка на въздействието, за прегледа на първоначалните 
доклади на новия Съвет за оценка на въздействието и за осигуряване спазването от 
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страна на Парламента и Съвета на правилата, залегнали в междуинституционалния 
общ подход.


