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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla potrzebę wyciągnięcia wniosków z oceny ex-post obowiązującego 
prawodawstwa i analizy odpowiedniego orzecznictwa ETS, a także przeprowadzenia 
właściwej debaty na temat strategicznych opcji dostępnych w niektórych obszarach 
polityki, zanim zostanie zaproponowane nowe prawodawstwo; 

2. zwraca uwagę na konieczność przeprowadzania dokładnych ocen skutków, stanowiących 
warunek wstępny dla wysokiej jakości prawodawstwa oraz jego prawidłowej transpozycji, 
wdrażania i egzekwowania; 

3. wskazuje, że w celu zapewnienia obiektywnej oceny skutków Komisja musi 
systematycznie przeprowadzać konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi stronami,
w tym małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz organizacjami ochrony konsumentów;

4. uznaje ocenę skutków za „żywy” dokument stanowiący część procesu stanowienia prawa; 
wskazuje na potrzebę zapewnienia wystarczającej elastyczności pozwalającej na 
dokonywanie dodatkowych ocen skutków w trakcie procesu stanowienia prawa;

5. wzywa Komisję do zagwarantowania uwzględniania wymogów związanych z ochroną 
konsumenta poprzez zadbanie o to, aby oceny skutków badały ewentualne oddziaływanie 
wniosków na konsumentów oraz ich wpływ gospodarczy, społeczny i wpływ na 
środowisko naturalne; 

6. wzywa Komisję do dopilnowania, aby oceny skutków obejmowały dogłębną ocenę 
społecznego wpływu wniosków;

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowe wytyczne Komisji dotyczące oceny skutków 
zawierają zobowiązanie do sprawdzania ewentualnego oddziaływania wniosków na MŚP;

8. podkreśla potrzebę udoskonalenia pracy Rady ds. Ocen Skutków przez zagwarantowanie, 
że są w niej reprezentowani eksperci Komisji z wszystkich odnośnych obszarów polityki 
oraz Parlament Europejski;

9. zachęca wszystkie swoje komisje, aby przed rozważeniem wniosku legislacyjnego 
przeprowadzały pogłębioną dyskusję z Komisją na temat oceny skutków.


