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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 uppmanar kommissionen att genomföra obligatoriska 
konsekvensbedömningar för samtliga lagstiftningsförslag, eftersom det är nödvändigt för 
att se huruvida det behövs någon lagstiftning och huruvida något EU-mervärde tillförs.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att etablera en verkligt oberoende 
konsekvensbedömningsnämnd (Impact Assessment Board (IAB)) som ska genomföra 
externa kritiska granskningar av konsekvensbedömningarna. Denna nämnd skulle kunna 
bestå av oberoende medlemmar med bakgrund utanför EU:s institutioner, som ska 
godkännas av Europaparlamentet och rådet och få stöd av ett sekretariat med personal från 
kommissionen. Europaparlamentet föreslår att IAB bör rekommendera parlamentet att 
förkasta lagstiftningsförslag där den åtföljande konsekvensbedömningen inte uppfyller 
kraven. 

3. Europaparlamentet betonar att intressenter bör engageras i genomförandet av 
konsekvensbedömningarna, och att förslagen till sådana bedömningar bör göras 
tillgängliga för kommentarer innan slutdokumenten offentliggörs.

4. Europaparlamentet föreslår att parlamentet och rådet, när det gäller särskilda 
specialistområden, kan begära att konsekvensbedömningarna ska genomföras av externa 
experter inom det relevanta området.  

5. Europaparlamentet vill att obligatoriska kostnads-/nyttoanalyser med tydligt kvantifierade 
plusvärden och kostnader ska ingå i varje konsekvensbedömning, så att man kan jämföra 
alternativ.

6. Europaparlamentet vill att en analys av miljöeffekter ska ingå i alla 
konsekvensbedömningar. Om det inte finns några sådana effekter ska detta sägas explicit i 
konsekvensbedömningen.

7. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att parlamentets egna utskott, i linje 
med den gemensamma interinstitutionella strategin för konsekvensanalys, granskar 
konsekvensbedömningarna och de åtföljande rapporterna från IAB i det inledande skedet 
av lagstiftningsförfarandet, och presenterar egna konsekvensbedömningar om de lägger 
fram genomgripande ändringsförslag som väsentligt ändrar kommissionens förslag. 

8. Europaparlamentet föreslår att revisionsrätten ska ha ansvar för att kontrollera 
utnämningen av nya medlemmar i IAB, granska de första rapporter som den nya IAB 
utarbetar samt se till att rådet och parlamentet följer bestämmelserna i den 
interinstitutionella strategin.


