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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε υποχρεωτική εκτίμηση επιπτώσεων για όλες τις 
νομοθετικές προτάσεις, καθώς τούτο απαιτείται για να προσδιορίζεται αν συντρέχει λόγος 
για θέσπιση νομοθεσίας και αν υπάρχει "ενωσιακή προστιθέμενη αξία"·

2. καλεί την Επιτροπή να προβεί στη σύσταση μιας πραγματικά ανεξάρτητης Επιτροπής
Εκτίμησης Επιπτώσεων, η οποία θα παρέχει εξωτερική ουσιώδη εποπτεία των
εκτιμήσεων επιπτώσεων· προτείνει, η εν λόγω επιτροπή να αποτελείται από ανεξάρτητα 
μέλη εκτός της θεσμικής δομής της ΕΕ, εγκεκριμένα από το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο και υποστηριζόμενα από γραμματεία αποτελούμενη από προσωπικό της 
Επιτροπής· προτείνει, η Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων να συστήνει στο Κοινοβούλιο 
την απόρριψη μιας νομοθετικής πρότασης, εάν η συνοδευτική εκτίμηση επιπτώσεων δεν 
ικανοποιεί τα απαιτούμενα πρότυπα·

3. τονίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία 
κατάρτισης των εκτιμήσεων επιπτώσεων και ότι τα σχέδια εκτίμησης επιπτώσεων θα 
πρέπει να διατίθενται προς σχολιασμό πριν την τελική τους έκδοση·

4. προτείνει, όσον αφορά εξειδικευμένους τομείς, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να
δύνανται να ζητούν την εξωτερική ανάθεση της εκτίμησης επιπτώσεων σε 
εμπειρογνώμονες στον οικείο τομέα·

5. ζητεί να υπάρχει υποχρεωτική ανάλυση κόστους - ωφέλειας που θα συμπεριλαμβάνει
σαφή ποσοτικοποιημένη σχέση κόστους - οφέλους σε κάθε εκτίμηση επιπτώσεων, ώστε 
να επιτρέπεται η σύγκριση εναλλακτικών επιλογών·

6. ζητεί να συμπεριλαμβάνεται ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλες τις 
εκτιμήσεις επιπτώσεων· θεωρεί ότι όπου δεν υπάρχουν τέτοιου είδους επιπτώσεις, αυτό 
θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην εκτίμηση επιπτώσεων·

7. υπογραμμίζει το πόσο σημαντικό και αναγκαίο κρίνεται, σύμφωνα με τη διοργανική 
κοινή προσέγγιση των εκτιμήσεων επιπτώσεων, οι ίδιες οι Επιτροπές του Κοινοβουλίου 
να αναθεωρούν τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και τις συνοδευτικές εκθέσεις της Επιτροπής 
Εκτίμησης Επιπτώσεων στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας, και να εκπονούν τις δικιές 
τους εκτιμήσεις επιπτώσεων, σε περίπτωση που υπάρχουν ουσιώδεις τροποποιήσεις οι 
οποίες επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις προτάσεις της Επιτροπής·

8. προτείνει να καταστεί αρμόδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο για την εποπτεία του διορισμού
νέων μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Επιπτώσεων, την αναθεώρηση των αρχικών 
εκθέσεων που συντάσσονται από την νέα Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων, και τη 
διασφάλιση ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τηρούν τους κανόνες που ορίζονται 
από τη διοργανική προσέγγιση.


