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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že pred predložením návrhu nových právnych predpisov je potrebné poučiť 
sa z hodnotenia ex-post platných právnych predpisov a analýzy príslušnej judikatúry 
Európskeho súdneho dvora a začať riadnu diskusiu o strategických voľbách, ktoré sú 
možné v jednotlivých politických oblastiach; 

2. zdôrazňuje, že je potrebné uskutočniť dôkladné posúdenie vplyvu, ktoré je základnou 
podmienkou vysokokvalitných právnych predpisov, ich správnej transpozície, 
uplatňovania a presadzovania; 

3. poukazuje na to, že v záujme toho, aby bolo posúdenie vplyvu objektívne, musí Komisia 
systematicky konzultovať so všetkými zainteresovanými stranami vrátane malých 
a stredných podnikov a organizácií na ochranu spotrebiteľa;

4. posúdenie vplyvu považuje za „živý dokument”, ktorý je súčasťou procesu tvorby 
právnych predpisov; zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť dostatočnú pružnosť, aby bolo 
možné v procese tvorby právnych predpisov vykonávať ďalšie posúdenie vplyvu; 

5. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že sa zohľadnia požiadavky na ochranu spotrebiteľa, 
pričom sa zabezpečí, aby sa pri posúdení vplyvu preskúmal prípadný účinok návrhov 
na spotrebiteľov, ako aj ich hospodársky, sociálny a environmentálny účinok; 

6. naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila, že posúdenie vplyvu bude obsahovať 
zmysluplné posúdenie sociálneho účinku návrhov; 

7. víta skutočnosť, že nové usmernenia Komisie pre posúdenie vplyvu obsahujú záväzok 
preskúmať prípadný účinok návrhov na malé a stredné podniky; 

8. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť prácu Výboru pre posúdenie vplyvu a zabezpečiť, aby 
boli zastúpení odborníci Komisie zo všetkých príslušných oblastí, ako aj zástupcovia 
Európskeho parlamentu; 

9. povzbudzuje všetky výbory Európskeho parlamentu, aby pred prerokovaním určitého 
legislatívneho návrhu viedli s Komisiou rozsiahlu diskusiu o posúdení vplyvu. 


