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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že před předložením návrhu nových právních předpisů je nutné poučit 
se z následného vyhodnocení stávajících právních předpisů a analýzy příslušné judikatury 
Evropského soudního dvora a zahájit řádnou diskuzi o strategických možnostech, které 
jsou v určité politické oblasti k dispozici;

2. zdůrazňuje, že je nutné provádět důkladné hodnocení dopadu právních předpisů, což je 
základní podmínkou jejich kvality, správného provedení v právu jednotlivých členských 
států, jejich uplatňování a prosazování;

3. poukazuje na to, že má-li být posouzení dopadu právních předpisů objektivní, musí 
Komise systematicky vést konzultace se všemi zainteresovanými stranami, včetně malých 
a středních podniků a organizací na ochranu spotřebitelů;

4. považuje hodnocení dopadu právních předpisů za „živý dokument“, který je součástí 
zákonodárného procesu; zdůrazňuje, že je nutné zajistit dostatečnou flexibilitu, aby bylo 
v průběhu zákonodárného procesu možné provádět další podobná hodnocení;

5. vyzývá Komisi, aby zaručila, že se bude přihlížet k požadavkům v oblasti ochrany 
spotřebitelů tím, že zajistí, že se hodnocení dopadu návrhů právních předpisů bude 
zabývat jejich možným dopadem na spotřebitele a také jejich hospodářským a sociálním 
dopadem a vlivem na životní prostředí; 

6. naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, že hodnocení dopadu návrhů právních předpisů bude 
obsahovat smysluplné hodnocení jejich sociálního dopadu;

7. vítá skutečnost, že nové obecné pokyny pro hodnocení dopadu návrhů právních předpisů, 
které vypracovala Komise, obsahují závazek zabývat se jejich případným vlivem na malé 
a střední podniky;

8. zdůrazňuje, že je potřeba zlepšit práci Výboru pro hodnocení dopadu právních předpisů 
tím, že bude zajištěno, že v něm budou zastoupeni odborníci z Komise ze všech oblastí 
politiky, jichž se návrhy týkají, i z Evropského parlamentu;

9. doporučuje všem svým výborům, aby před projednáním určitého legislativního návrhu 
uspořádaly s Komisí zevrubnou diskuzi o hodnocení jeho dopadu.


