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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer Kommissionen til at gennemføre obligatoriske konsekvensanalyser af alle 
forslag til retsakter, da dette er nødvendigt for at afgøre behovet for lovgivning, og 
hvorvidt der er nogen ”EU-merværdi”;

2. opfordrer Kommissionen til at oprette et reelt uafhængigt udvalg for konsekvensanalyse, 
der kan føre eksternt kritisk tilsyn med konsekvensanalyserne; foreslår, at dette 
sammensættes af uafhængige medlemmer, der ikke kommer fra EU’s institutionelle 
struktur, godkendes af Parlamentet og Rådet og støttes af et sekretariat bestående af 
medarbejdere fra Kommissionen; foreslår, at Udvalget for konsekvensanalyse skal 
anbefale Parlamentet at forkaste forslag til retsakter, hvis den dertil hørende 
konsekvensanalyse ikke lever op til de krævede standarder; 

3. understreger, at interessenterne bør inddrages i processen med at udarbejde 
konsekvensanalyser, og at udkast dertil bør stilles til rådighed for kommentarer, inden det 
endelige dokument offentliggøres;

4. foreslår, at Parlamentet og Rådet på områder, der kræver særlig ekspertise, kan anmode 
om, at konsekvensanalyserne bestilles udefra fra eksperter inden for det pågældende 
område; 

5. opfordrer til, at der indarbejdes en obligatorisk cost-benefit-analyse i hver eneste 
konsekvensanalyse, hvor lønsomhed og omkostninger er klart kvantificeret, således at det 
bliver muligt at sammenligne med alternative muligheder;

6. opfordrer til, at der indarbejdes en analyse af de miljømæssige konsekvenser i alle 
konsekvensanalyser; mener, at det skal fremgå eksplicit af konsekvensanalysen, hvis der 
ikke er sådanne konsekvenser;

7. understreger vigtigheden og nødvendigheden af, at Parlamentets egne udvalg i 
overensstemmelse med det interinstitutionelle fælles koncept for konsekvensanalyser 
foretager evalueringer af konsekvensanalyserne og de ledsagende rapporter fra Udvalget 
for konsekvensanalyse på det indledende stadie i proceduren, og at de udarbejder deres 
egne konsekvensanalyser i tilfælde af vigtige ændringer, der i væsentlig grad ændrer 
Kommissionens forslag; 

8. foreslår, at Revisionsretten får ansvaret for at føre tilsyn med udnævnelsen af nye 
medlemmer af Udvalget for konsekvensanalyse, gennemgå de første rapporter fra det nye 
udvalg for konsekvensanalyse og sikre, at Parlamentet og Rådet overholder 
bestemmelserne i det interinstitutionelle fælles koncept;


