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Изменение 1
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че Съветът за оценка 
на въздействието към Комисията 
следва да бъде независим от 
Европейската комисия, като бъде 
съставен от независими членове без 
изпълнителни правомощия, които се 
отчитат пред Европейския 
парламент и биват назначавани от 
него;

1. изисква Европейската комисия да 
обмисли включването на определен 
процент независими експерти в 
сегашния Съвет за оценка на 
въздействието с цел повишаване на 
неговата ефективност;

Or.es

Изменение 2
Claude Turmes от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че Съветът за оценка на 
въздействието към Комисията следва да 
бъде независим от Европейската 
комисия, като бъде съставен от 
независими членове без изпълнителни 
правомощия, които се отчитат пред
Европейския парламент и биват 
назначавани от него;

1. подчертава, че Съветът за оценка на 
въздействието към Комисията следва да 
гарантира стриктен качествен 
контрол и прозрачност и да 
представя редовни доклади на
Европейския парламент;

Or.en

Изменение 3
Alajos Mészáros

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. подчертава, че Съветът за оценка на 
въздействието към Комисията следва да 
бъде независим от Европейската 
комисия, като бъде съставен от 
независими членове без изпълнителни 
правомощия, които се отчитат пред 
Европейския парламент и биват 
назначавани от него;

1. подчертава, че Съветът за оценка на 
въздействието към Комисията следва да 
бъде независим от Европейската 
комисия, като бъде съставен главно от 
безпристрастни членове без 
изпълнителни правомощия, които се 
отчитат пред Европейския парламент и 
биват назначавани от него – въз основа 
на оценка от страна на 
компетентните комисии;

Or.en

Изменение 4
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита, че оценката на 
въздействието е подходящ 
инструмент за проверка на 
съответствието на предложението 
на Комисията и по-специално на 
спазването на принципа на 
субсидиарност и пропорционалност и 
за по-ясно излагане пред 
съзаконодателите и широката 
общественост на причините за 
избора на определена мярка;

Or.es

Изменение 5
Claude Turmes от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. призовава Европейската комисия 
да включва систематично 
представители на други институции 
в публични консултации, изслушвания 
и др.; по този начин Европейският 
парламент би могъл да участва 
своевременно и по-активно в процеса 
и следователно Комисията би могла 
да насочи по-ефикасно 
необходимостта от оценки на 
въздействието и тяхното 
съдържание, що се отнася до 
възможностите за избор на 
политики;

Or.en

Изменение 6
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. Комитетът за оценка на 
въздействието (КОВ) следва да 
проверява всички оценки на 
въздействието на Комисията и да 
изготвя за тях становища; ако 
Комисията, след получаване на 
критично становище от страна на 
КОВ, реши да не извършва промени в 
своето предложение, следва да бъде 
публикувано становище от страна на 
Комисията, в което се посочват 
причините за това решение, както и 
становището на КОВ;

Or.en
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Изменение 7
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че оценките на 
въздействието не трябва по никакъв 
начин да намаляват независимостта 
на Комисията при упражняването на 
нейните институционални 
правомощия и по-специално правото 
на законодателна инициатива, както 
това е предвидено в член 17 от 
Договора за Европейския съюз;   

Or.es

Изменение 8
Claude Turmes от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че Съветът за оценка на 
въздействието следва да бъде в 
състояние да извършва проверка на 
изчисленията на разходите за 
оценките на въздействието и при 
необходимост да представя 
независими изчисления на разходите с 
помощта на независими експерти;

2. счита, че Съветът за оценка на 
въздействието следва да бъде в 
състояние да извършва проверка на 
баланса между съображенията за 
екологично, социално и икономическо 
въздействие;

Or.en

Изменение 9
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)
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Проектостановище Изменение

2а. счита, че в оценките на 
въздействието следва да бъдат 
отчитани въздействието върху 
икономическите партньорства на ЕС, 
както и последствията от 
избирането на конкретен европейски 
стандарт вместо международен 
стандарт;

Or.en

Изменение 10
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че оценките на въздействието 
следва да бъдат извършвани 
систематично за всяко законодателно 
предложение и призовава Комисията, в 
изключителните случаи, когато е 
невъзможно извършването на оценки на 
въздействието, да представя винаги 
обосновано обяснение относно 
невъзможността за извършване на 
оценка на въздействието;

3. счита, че оценките на въздействието 
следва да бъдат извършвани 
систематично за всяко законодателно 
предложение; призовава Комисията да 
се консултира със заинтересованите 
участници относно проектите на 
анализ преди окончателното 
завършване на предложението и 
оценката на въздействието и освен 
това счита, че следва да бъдат 
предоставени обобщени данни от 
оценките на въздействието;
призовава Комисията, в изключителните 
случаи, когато е невъзможно 
извършването на оценки на 
въздействието, да представя винаги 
обосновано обяснение относно 
невъзможността за извършване на 
оценка на въздействието;

Or.en

Изменение 11
Claude Turmes от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че оценките на въздействието 
следва да бъдат извършвани 
систематично за всяко законодателно 
предложение и призовава Комисията, в 
изключителните случаи, когато е 
невъзможно извършването на оценки на 
въздействието, да представя винаги 
обосновано обяснение относно 
невъзможността за извършване на 
оценка на въздействието;

3. счита, че оценките на въздействието
следва да бъдат извършвани 
систематично за важни законодателни 
предложения и призовава Комисията, в 
изключителните случаи, когато е 
невъзможно извършването на оценки на 
въздействието, да представя винаги 
обосновано обяснение относно 
невъзможността за извършване на 
оценка на въздействието;

Or.en

Изменение 12
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава значението на един 
интегриран подход към оценките на 
въздействието, които разглеждат 
взаимодействието между 
икономическите, с особен акцент 
върху МСП, екологичните, 
социалните, териториалните и 
здравните аспекти;

Or.es

Изменение 13
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изисква всяка оценка на 4. изисква всяка оценка на 
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въздействието да съдържа разглеждане 
на алтернативни решения и настоятелно 
призовава Комисията да създаде 
механизъм за гарантиране на по-голямо 
междуинституционално 
сътрудничество; изисква всяка оценка 
на въздействието да съдържа 
разглеждане на алтернативни решения и 
настоятелно призовава Комисията да 
създаде механизъм за гарантиране на 
по-голямо междуинституционално 
сътрудничество;

въздействието да съдържа разглеждане 
на алтернативни решения и тяхното 
сравнително въздействие в 
социалната сфера и в областта на 
околната среда, включително върху 
правата на работниците и 
равнопоставеността на половете, и 
настоятелно призовава Комисията да 
създаде механизъм за гарантиране на 
по-голямо междуинституционално 
сътрудничество;

Or.pt

Изменение 14
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изисква всяка оценка на 
въздействието да съдържа разглеждане 
на алтернативни решения и настоятелно 
призовава Комисията да създаде 
механизъм за гарантиране на по-голямо 
междуинституционално 
сътрудничество;

4. изисква всяка оценка на 
въздействието да съдържа разглеждане 
на алтернативни решения, да бъде 
обсъждана публично по начин, който 
да гарантира осведомяването на 
засегнатите от законодателното 
предложение и провеждането на 
консултации с тях, и настоятелно 
призовава Комисията да създаде 
механизъм за гарантиране на по-голямо 
междуинституционално 
сътрудничество;

Or.ro

Изменение 15
Claude Turmes от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. изисква всяка оценка на 
въздействието да съдържа разглеждане 
на алтернативни решения и настоятелно 
призовава Комисията да създаде 
механизъм за гарантиране на по-голямо 
междуинституционално 
сътрудничество;

4. изисква всяка оценка на 
въздействието да съдържа разглеждане 
на алтернативни решения и настоятелно 
призовава Комисията да създаде 
механизъм за гарантиране на по-голямо 
междуинституционално 
сътрудничество; това би намалило 
осезаемо необходимостта от 
актуализиране на оценката на 
въздействие в процеса на създаване на 
политиката; отбелязва, че 
Парламентът може да реши да 
предприеме собствена оценка на 
въздействието върху своите 
съществени изменения в 
съответствие с 
междуинституционалния съвместен 
подход към оценките на 
въздействието и наръчника на 
Парламента по въпросите на 
оценките на въздействието;

Or.en

Изменение 16
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава проектите на оценките 
на въздействието да бъдат 
публикувани и представяни за 
консултации преди изготвянето на 
законодателното предложение;

Or.es
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Изменение 17
Claude Turmes от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че оценките на 
въздействието следва да бъдат 
актуализирани в процеса на създаване
на политиката, по-конкретно с цел 
отчитане на съществени промени в 
първоначалното законодателно 
предложение, внесено от Комисията, 
и че актуализираната информация 
трябва да бъде налична преди 
окончателното гласуване в 
Парламента;

заличава се

Or.en

Изменение 18
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че оценките на 
въздействието следва да бъдат
актуализирани в процеса на създаване 
на политиката, по-конкретно с цел 
отчитане на съществени промени в 
първоначалното законодателно 
предложение, внесено от Комисията, и 
че актуализираната информация трябва 
да бъде налична преди окончателното 
гласуване в Парламента;

5. подчертава, че оценките на 
въздействието следва да бъдат 
актуализирани в процеса на създаване 
на политиката, по-конкретно с цел 
отчитане на съществени промени в 
първоначалното законодателно 
предложение, внесено от Комисията, и 
че актуализираната информация трябва 
да бъде налична преди окончателното 
гласуване в Парламента; счита, че 
следва да съществуват разработени 
механизми , които да позволяват 
целенасоченото използване на оценки 
на въздействието в Парламента за 
случаите, когато предложенията 
претърпяват значителни промени в 
комисиите;
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Or.en

Изменение 19
Claude Turmes от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че оценката на 
административната тежест на новото 
законодателство, която ще бъде 
наложена върху бизнеса и публичната 
администрация, следва да бъде ключов
елемент на оценките на въздействието, 
и че административните разходи и 
разходите за привеждане в съответствие 
следва да получават количествено 
изражение, ако това е възможно; 
настоятелно призовава за извършване 
на подробна оценка на въздействието 
на новото регулиране върху 
промишлеността и за последователно 
прилагане на МСП теста с цел оценка на 
въздействието на новото регулиране 
върху МСП в частност;

6. припомня, че оценката на 
административната тежест на новото 
законодателство, която ще бъде 
наложена върху бизнеса и публичната 
администрация, е елемент на оценките 
на въздействието, и че 
административните разходи и разходите 
за привеждане в съответствие следва да 
получават количествено изражение, ако 
това е възможно; призовава за баланс 
между намаляването на 
административната тежест и
постигането на целите на 
законодателството, за да се 
гарантира, че последните не са 
компрометирани; отбелязва факта, 
че някои аспекти на оценката на 
въздействието, по-конкретно с оглед 
на административната тежест, 
биха могли да получат по-добра 
оценка на национално равнище; 
изисква последователно прилагане на 
МСП теста с цел оценка на 
въздействието на новото регулиране 
върху МСП в частност;

Or.en

Изменение 20
Jorgo Chatzimarkakis

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. подчертава, че оценката на 
административната тежест на новото 
законодателство, която ще бъде 
наложена върху бизнеса и публичната 
администрация, следва да бъде ключов 
елемент на оценките на въздействието, 
и че административните разходи и 
разходите за привеждане в съответствие 
следва да получават количествено 
изражение, ако това е възможно; 
настоятелно призовава за извършване на 
подробна оценка на въздействието на 
новото регулиране върху 
промишлеността и за последователно 
прилагане на МСП теста с цел оценка на 
въздействието на новото регулиране 
върху МСП в частност;

6. подчертава, че оценката на 
административната тежест на новото 
законодателство, която ще бъде
наложена върху бизнеса и публичната 
администрация, следва да бъде ключов 
елемент на оценките на въздействието, 
и че административните разходи и 
разходите за привеждане в съответствие 
следва да получават количествено 
изражение, ако това е възможно; 
настоятелно призовава за извършване на 
подробна оценка на въздействието на 
новото регулиране върху 
промишлеността и нейната 
конкурентоспособност с оглед на 
стратегията „Европа 2020” и 
текущите разисквания относно нова 
промишлена политика за Европа; и за 
последователно прилагане на МСП 
теста с цел оценка на въздействието на 
новото регулиране върху МСП в 
частност;

Or.en

Изменение 21
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че оценката на 
административната тежест на новото 
законодателство, която ще бъде 
наложена върху бизнеса и публичната 
администрация, следва да бъде ключов 
елемент на оценките на въздействието, 
и че административните разходи и 
разходите за привеждане в съответствие 
следва да получават количествено 
изражение, ако това е възможно; 
настоятелно призовава за извършване на 

6. подчертава, че оценката на 
административната тежест на новото 
законодателство, която ще бъде 
наложена върху бизнеса и публичната 
администрация, следва да бъде ключов 
елемент на оценките на въздействието, 
и че административните разходи и 
разходите за привеждане в съответствие 
следва да получават количествено 
изражение, ако това е възможно; 
настоятелно призовава за извършване на 
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подробна оценка на въздействието на 
новото регулиране върху 
промишлеността и за последователно 
прилагане на МСП теста с цел оценка на 
въздействието на новото регулиране 
върху МСП в частност;

подробна оценка на въздействието на 
новото регулиране върху 
промишлеността и за последователно 
прилагане и публикуване на МСП теста 
с цел оценка на въздействието на новото 
регулиране върху МСП в частност;

Or.en

Изменение 22
Claude Turmes от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че методиката за извършване 
на оценка на въздействието от страна 
на Съвета за оценка на въздействието
следва да бъде оценявана редовно от 
независим компетентен орган, например 
от Европейската сметна палата; 
настоятелно призовава за извършване на 
последващи оценки, които да показват 
дали политиката е била резултатна и 
които да служат за оптимизиране на 
методиката за извършване на оценки на 
въздействието.

7. счита, че разходите, излишната 
бюрокрация и забавянето на 
законодателния процес поради 
извършването на оценки на 
въздействието следва да бъдат 
оценявани редовно от независим 
компетентен орган, например от 
Европейската сметна палата; 
настоятелно призовава за извършване на 
последващи оценки, които да показват 
дали политиката е била резултатна и 
които да служат за оптимизиране на 
методиката за извършване на оценки на 
въздействието, без обаче това да засяга 
правомощията на Комисията да 
правоприлага законодателството на 
ЕС.

Or.en

Изменение 23
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. предлага оценките на 
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въздействието на законодателни 
предложения да включват 
икономическа оценка и оценка на 
осъществимостта при прилагането 
на принципа на заместване, при 
отчитане на неизбежни изключения 
като историческо и културно 
наследство; трябва да се гарантира, 
че алтернативите на заместваните 
продукти са достъпни и не 
произхождат винаги от предприятия 
монополисти;

Or.es

Изменение 24
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. подчертава, че лицата, които 
насърчават проекти или се 
облагодетелстват пряко или непряко 
от тяхното осъществяване, не 
трябва да са в състояние да 
извършват или одобряват проекта на 
оценка на въздействието върху 
околната среда, тъй като е 
необходима задължителна 
независима външна оценка; 

Or.es

Изменение 25
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Проектостановище
Параграф 7 в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. счита, че не следва да бъде 
възможно оценките на 
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въздействието върху околната среда 
за проекти или законодателство, 
възложени от публичната 
администрация или свързани с нея 
предприятия, да бъдат извършвани 
от въпросната администрация; 

Or.es

Изменение 26
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Проектостановище
Параграф 7 г (нов)

Проектостановище Изменение

7г. счита, че по отношение на 
оценките на въздействието подходът 
на разходите и ползите не е 
достатъчен, тъй като той не служи 
за оценка на въздействието върху 
природни или исторически ресурси и 
че поради тази причина следва да 
бъдат разработени конкретни 
показатели за оценка на тези 
невъзобновяеми ресурси;

Or.es

Изменение 27
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Проектостановище
Параграф 7 д (нов)

Проектостановище Изменение

7д. предвид разходите за изготвяне на 
оценки на въздействието предимство 
следва да бъде предоставено на 
извършването на такива оценки за 
законодателни предложения, 
установяващи задължителни норми.  

Or.es
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