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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina Komisiją privalomai vykdyti visų siūlomų teisės aktų projektų poveikio vertinimus, 
nes tai yra būtina norint nustatyti tokių teisės aktų poreikį ir nustatyti ar yra sukuriama ES 
pridėtinės vertės.

2. ragina Komisiją įkurti iš tiesų nepriklausomą Poveikio vertinimo komisiją, kuri vykdyti 
išorinę ir kritišką poveikio vertinimo priežiūrą. Siūlo, kad ji turėtų būti sudaryta iš 
nepriklausomų ES institucinėms struktūroms nepriklausančių narių, kuriuos patvirtintų 
Parlamentas bei Taryba, o pagalbą teiktų Komisijos personalo sekretoriatas. Siūlo, kad 
Poveikio vertinimo komisiją turėtų patarti Parlamentui atmesti teisės akto projekto 
pasiūlymą, jeigu jį palydintis poveikio vertinimas neatitinka reikalaujamų standartų. 

3. pabrėžia, kad visos suinteresuotosios šalys turėtų dalyvauti poveikio vertinimo kūrimo 
procese, o komentarus apie poveikio vertinimo projektus būtų galima teikti prieš galutinės 
dokumento versijos paskelbimą. 

4. siūlo, kad specialių žinių reikalaujančiose srityse Parlamentas ir Komisija galėtų prašyti, 
kad poveikio vertinimus atliktų atitinkamos srities išorės ekspertai. 

5. ragina privalomai atlikti sąnaudų ir naudos analizę, kiekviename poveikio vertinime 
aiškiai nurodant įvertintą naudą ir sąnaudas, kas leistų atlikti palyginimą su kitais 
variantais. 

6. ragina visuose poveikio vertinimuose įtraukti poveikio aplinkai vertinimą ir mano, kad kai 
tokio poveikio nėra, tai būtinai aiškiai patvirtinti poveikio vertinime.

7. pabrėžia svarbą ir poreikį Parlamento komitetams, vadovaujantis Tarpinstituciniu bendru 
požiūriu į poveikio vertinimą, vykdyti poveikio vertinimų ir juos palydinčių Poveikio 
vertinimo komisijos ataskaitų persvarstymus pirminėje procedūros stadijoje ir rengti savo 
poveikio vertinimus, jeigu egzistuoja esminių pakeitimų, iš esmės keičiančių Komisijos 
pasiūlymus.  

8. siūlo, kad Audito Rūmai būtų atsakingi už naujų Poveikio vertinimo komisijos narių 
skyrimo kontrolę, persvarstant pirmines šios komisijos pateiktas ataskaitas ir užtikrinant, 
kad Parlamentas ir Komisija laikytųsi Tarpinstituciniame požiūryje numatytų taisyklių.


