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Módosítás 1
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a Bizottság
hatásvizsgálati testületének (IAB) az 
Európai Bizottságtól függetlennek kell 
lennie, és olyan független nem vezetőségi 
tagokból kell állnia, akiket az Európai 
Parlament nevez ki, és akik annak 
tartoznak felelősséggel;

1. kéri, hogy az Európai Bizottság vegye 
fontolóra, hogy a jelenlegi hatásvizsgálati
testület (IAB) egy részét –
hatékonyságának fokozása érdekében –
független szakértőkkel egészítse ki;

Or.es

Módosítás 2
Claude Turmes a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
hatásvizsgálati testületének (IAB) az 
Európai Bizottságtól függetlennek kell 
lennie, és olyan független nem vezetőségi 
tagokból kell állnia, akiket az Európai 
Parlament nevez ki, és akik annak 
tartoznak felelősséggel;

1. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
hatásvizsgálati testületének (IAB) szigorú 
minőségellenőrzésről és átláthatóságról 
kell gondoskodnia, valamint rendszeresen 
jelentést kell tennie az Európai
Parlamentnek;

Or.en

Módosítás 3
Alajos Mészáros

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
hatásvizsgálati testületének (IAB) az 
Európai Bizottságtól függetlennek kell 
lennie, és olyan független nem vezetőségi 
tagokból kell állnia, akiket az Európai 
Parlament nevez ki, és akik annak 
tartoznak felelősséggel;

1. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
hatásvizsgálati testületének (IAB) az 
Európai Bizottságtól függetlennek kell 
lennie, és főként olyan pártatlan nem 
vezetőségi tagokból kell állnia, akiket – az
illetékes bizottságok értékelése alapján –
az Európai Parlament nevez ki, és akik 
annak tartoznak felelősséggel;

Or.en

Módosítás 4
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a hatásvizsgálat 
megfelelő eszköz a bizottsági javaslatok 
jelentőségének, és különösen a 
szubszidiaritás és arányosság elvének való 
megfelelés igazolására, valamint arra is, 
hogy a társjogalkotók és a közvélemény 
számára érthetőbb magyarázattal 
szolgáljanak egy adott intézkedés mögött 
meghúzódó okokról;

Or.es

Módosítás 5
Claude Turmes a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri az Európai Bizottságot, hogy 
nyilvános konzultációira, 
meghallgatásaira és hasonló eseményeire 
rendszeresen hívja meg más intézmények 
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képviselőit; az Európai Parlament ily 
módon korábban és aktívabban vehetne 
részt a folyamatban, és a Bizottság így 
jobban tudna összpontosítani a 
hatásvizsgálatok szükségességére és 
tartalmára, legalábbis a politikai 
alternatívák tekintetében;

Or.en

Módosítás 6
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. A hatásvizsgálati testület megvizsgálja 
és véleményezi a Bizottság valamennyi 
hatásvizsgálatát; amennyiben az IAB 
kritikai véleményét követően a Bizottság 
úgy határoz, hogy nem módosítja a 
javaslatot, a Bizottságnak nyilatkozatot 
kell közzétennie ilyen irányú döntésének 
igazolására, kiegészítve azt a javaslattal és 
az IAB véleményével;

Or.en

Módosítás 7
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a hatásvizsgálatok 
semmi esetre sem korlátozhatják a 
Bizottság függetlenségét intézményi 
előjogainak gyakorlása során, különösen 
a jogalkotási kezdeményezéshez való 
kizárólagos jogának gyakorlása közben, 
ahogyan arról az EurópaiUnióról szóló 
szerződés 17. cikke is rendelkezik;  
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Or.es

Módosítás 8
Claude Turmes a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az IAB részére lehetővé 
kell tenni, hogy értékelhesse a
hatásvizsgálat (IA) költségszámításait, és 
hogy független költségszámítást 
végezhessen, szükség esetén független 
szakértők segítségével;

2. úgy véli, hogy az IAB részére lehetővé 
kell tenni, hogy értékelhesse a környezeti, 
társadalmi és gazdasági hatások közötti 
egyensúlyt;

Or.en

Módosítás 9
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a hatásvizsgálatok 
során figyelembe kell venni az EU 
gazdasági partnerségeire gyakorolt hatást, 
valamint annak következményeit, hogy a 
nemzetközi normák helyett egy konkrét 
európai normára esik a választás;

Or.en

Módosítás 10
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a hatásvizsgálatokat 3. úgy véli, hogy a hatásvizsgálatokat 
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rendszeresen el kell végezni valamennyi 
jogalkotási javaslat esetében, és kéri a 
Bizottságot, hogy azokban a kivételes 
esetekben, amikor hatásvizsgálatra nem 
kerül sor, mindig indokolással támassza alá 
a hatásvizsgálat elmaradásának okát;

rendszeresen el kell végezni valamennyi 
jogalkotási javaslat esetében; kéri a 
Bizottságot, hogy a vizsgálattervezetekről 
még a javaslat és a hatásvizsgálat 
véglegesítése előtt konzultáljon az érdekelt 
felekkel, továbbá úgy véli, hogy a 
hatásvizsgálatokról összefoglalót kell 
készíteni; kéri a Bizottságot, hogy azokban 
a kivételes esetekben, amikor 
hatásvizsgálatra nem kerül sor, mindig 
indokolással támassza alá a hatásvizsgálat 
elmaradásának okát;

Or.en

Módosítás 11
Claude Turmes a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a hatásvizsgálatokat
rendszeresen el kell végezni valamennyi
jogalkotási javaslat esetében, és kéri a 
Bizottságot, hogy azokban a kivételes 
esetekben, amikor hatásvizsgálatra nem 
kerül sor, mindig indokolással támassza alá 
a hatásvizsgálat elmaradásának okát;

3. úgy véli, hogy a hatásvizsgálatokat el 
kell végezni a fontos jogalkotási javaslatok
esetében, és kéri a Bizottságot, hogy 
azokban a kivételes esetekben, amikor 
hatásvizsgálatra nem kerül sor, mindig 
indokolással támassza alá a hatásvizsgálat 
elmaradásának okát;

Or.en

Módosítás 12
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a hatásvizsgálatok 
esetében fontos az olyan integrált 
megközelítés, amely a gazdasági 
megfontolások közötti kölcsönhatásokkal 
foglalkozik, különös tekintettel a 
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környezeti, társadalmi, területi és 
egészségügyi megfontolásokra;

Or.es

Módosítás 13
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja, hogy valamennyi 
hatásvizsgálat a politikai alternatívákat is 
vizsgálja meg, és sürgeti a Bizottságot egy 
fokozottabb intézmények közötti 
együttműködés biztosítását célzó 
konstrukció létrehozására; javasolja, hogy 
valamennyi hatásvizsgálat a politikai 
alternatívákat is vizsgálja meg, és sürgeti 
a Bizottságot egy fokozottabb intézmények 
közötti együttműködés biztosítását célzó 
konstrukció létrehozására;

4. javasolja, hogy valamennyi 
hatásvizsgálat a politikai alternatívákat és 
azok társadalmi és környezeti területekre 
– többek között a munkavállalók jogaira 
és a nemek közötti egyenlőségre –
gyakorolt összehasonlított hatását is 
vizsgálja meg, és sürgeti a Bizottságot egy 
fokozottabb intézmények közötti 
együttműködés biztosítását célzó 
konstrukció létrehozására;

Or.pt

Módosítás 14
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja, hogy valamennyi 
hatásvizsgálat a politikai alternatívákat is 
vizsgálja meg, és sürgeti a Bizottságot egy 
fokozottabb intézmények közötti 
együttműködés biztosítását célzó 
konstrukció létrehozására;

4. javasolja, hogy valamennyi 
hatásvizsgálat a politikai alternatívákat is 
vizsgálja meg, amelyeket oly módon 
bocsássanak nyilvános vitára, hogy a 
jogalkotási javaslat által érintettek 
tájékoztatásáról és a velük való 
konzultációról gondoskodjanak, valamint
sürgeti a Bizottságot egy fokozottabb 
intézmények közötti együttműködés 
biztosítását célzó konstrukció 
létrehozására;
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Or.ro

Módosítás 15
Claude Turmes a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja, hogy valamennyi 
hatásvizsgálat a politikai alternatívákat is 
vizsgálja meg, és sürgeti a Bizottságot egy 
fokozottabb intézmények közötti 
együttműködés biztosítását célzó 
konstrukció létrehozására;

4. javasolja, hogy valamennyi 
hatásvizsgálat a politikai alternatívákat is 
vizsgálja meg, és sürgeti a Bizottságot egy 
fokozottabb intézmények közötti 
együttműködés biztosítását célzó 
konstrukció létrehozására; ezáltal 
jelentősen csökkenne a hatásvizsgálat 
megismétlésének szükségessége a politikai 
döntéshozatali ciklus során; megjegyzi, 
hogy a Parlament határozhat úgy, hogy 
hatásvizsgálatot folytat saját fontosabb 
módosításaival kapcsolatban a 
hatásvizsgálatra vonatkozó közös 
intézményközi megközelítésnek és a 
Parlament hatásvizsgálati kézikönyvének 
megfelelően;

Or.en

Módosítás 16
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri a hatásvizsgálatok tervezetének 
közzétételét és konzultációra történő 
benyújtását a jogalkotási javaslat 
megalkotását megelőzően;

Or.es
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Módosítás 17
Claude Turmes a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a 
hatásvizsgálatokat a politikai 
döntéshozatali ciklus során naprakész 
állapotba kell hozni, különös figyelmet 
fordítva a Bizottságnak az eredeti 
jogalkotási javaslathoz előterjesztett 
jelentős módosításaira, és kiemeli, hogy a 
javított változatnak a parlamenti 
zárószavazás előtt hozzáférhetőnek kell 
lennie;

törölve

Or.en

Módosítás 18
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a hatásvizsgálatokat 
a politikai döntéshozatali ciklus során 
naprakész állapotba kell hozni, különös 
figyelmet fordítva a Bizottságnak az 
eredeti jogalkotási javaslathoz előterjesztett 
jelentős módosításaira, és kiemeli, hogy a 
javított változatnak a parlamenti 
zárószavazás előtt hozzáférhetőnek kell 
lennie;

5. hangsúlyozza, hogy a hatásvizsgálatokat 
a politikai döntéshozatali ciklus során 
naprakész állapotba kell hozni, különös 
figyelmet fordítva a Bizottságnak az 
eredeti jogalkotási javaslathoz előterjesztett 
jelentős módosításaira, és kiemeli, hogy a 
javított változatnak a parlamenti 
zárószavazás előtt hozzáférhetőnek kell 
lennie; úgy véli, hogy jól kidolgozott 
mechanizmusokra van szükség ahhoz, 
hogy a hatásvizsgálatokat a Parlamentben 
célzottan lehessen alkalmazni azokban az 
esetekben, amikor a javaslatok jelentős 
változásokon mennek keresztül a 
bizottságban;

Or.en



AM\833443HU.doc 11/15 PE450.606v01-00

HU

Módosítás 19
Claude Turmes a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a vállalkozásokat és 
hatóságokat érintő új jogszabályok által 
kirótt adminisztratív terhek értékelése a 
hatásvizsgálatok kulcsfontosságú eleme
kell, hogy legyen, valamint az 
adminisztratív és megfelelési költségeket 
lehetőség szerint számszerűsíteni kell;
sürgeti az új jogszabály iparra gyakorolt 
hatásának alapos vizsgálatát, és a „kkv-
teszt” a célból való következetes
alkalmazását, hogy felmérjék az új 
jogszabály különösen kkv-kra gyakorolt 
hatását;

6. emlékeztet arra, hogy a vállalkozásokat 
és hatóságokat érintő új jogszabályok által 
kirótt adminisztratív terhek értékelése a 
hatásvizsgálatok kulcsfontosságú eleme, 
valamint az adminisztratív és megfelelési 
költségeket lehetőség szerint 
számszerűsíteni kell; kéri, hogy 
teremtsenek egyensúlyt az adminisztratív 
terhek csökkentése és a jogszabály 
célkitűzéseinek teljesítése között annak 
biztosítása érdekében, hogy ez utóbbiak ne 
sérüljenek; rámutat arra, hogy a 
hatásvizsgálat néhány vonatkozását –
különösen az adminisztratív terhek 
tekintetében – tagállami szinten 
pontosabban meg lehetne vizsgálni; kéri a
„kkv-teszt” a célból való következetes
alkalmazását, hogy felmérjék az új 
jogszabály különösen kkv-kra gyakorolt 
hatását;

Or.en

Módosítás 20
Jorgo Chatzimarkakis

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a vállalkozásokat és 
hatóságokat érintő új jogszabályok által 
kirótt adminisztratív terhek értékelése a 
hatásvizsgálatok kulcsfontosságú eleme 
kell, hogy legyen, valamint az 
adminisztratív és megfelelési költségeket 
lehetőség szerint számszerűsíteni kell; 
sürgeti az új jogszabály iparra gyakorolt 

6. hangsúlyozza, hogy a vállalkozásokat és 
hatóságokat érintő új jogszabályok által 
kirótt adminisztratív terhek értékelése a 
hatásvizsgálatok kulcsfontosságú eleme 
kell, hogy legyen, valamint az 
adminisztratív és megfelelési költségeket 
lehetőség szerint számszerűsíteni kell; 
sürgeti az új jogszabály iparra és annak 
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hatásának alapos vizsgálatát, és a „kkv-
teszt” a célból való következetes
alkalmazását, hogy felmérjék az új 
jogszabály különösen kkv-kra gyakorolt 
hatását;

versenyképességére gyakorolt hatásának 
alapos vizsgálatát, tekintettel az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseire és az új 
európai iparpolitikáról jelenleg folyó 
vitákra; és kéri a „kkv-teszt” a célból való 
következetes alkalmazását, hogy felmérjék 
az új jogszabály különösen kkv-kra 
gyakorolt hatását;

Or.en

Módosítás 21
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a vállalkozásokat és 
hatóságokat érintő új jogszabályok által 
kirótt adminisztratív terhek értékelése a 
hatásvizsgálatok kulcsfontosságú eleme 
kell, hogy legyen, valamint az 
adminisztratív és megfelelési költségeket 
lehetőség szerint számszerűsíteni kell; 
sürgeti az új jogszabály iparra gyakorolt 
hatásának alapos vizsgálatát, és a „kkv-
teszt” a célból való következetes
alkalmazását, hogy felmérjék az új 
jogszabály különösen kkv-kra gyakorolt 
hatását;

6. hangsúlyozza, hogy a vállalkozásokat és 
hatóságokat érintő új jogszabályok által 
kirótt adminisztratív terhek értékelése a 
hatásvizsgálatok kulcsfontosságú eleme 
kell, hogy legyen, valamint az 
adminisztratív és megfelelési költségeket 
lehetőség szerint számszerűsíteni kell; 
sürgeti az új jogszabály iparra gyakorolt 
hatásának alapos vizsgálatát, és a „kkv-
teszt” a célból való következetes
alkalmazását és közzétételét, hogy 
felmérjék az új jogszabály különösen kkv-
kra gyakorolt hatását;

Or.en

Módosítás 22
Claude Turmes a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az IAB hatásvizsgálati 
eljárásának módszereit egy független 
testületnek, így például a 

7. úgy véli, hogy a hatásvizsgálatokkal 
kapcsolatos költségeket, bürokráciát és a 
jogalkotási folyamat lelassulását egy 
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Számvevőszéknek rendszeresen értékelnie 
kell; sürgeti az utólagos értékelések 
elvégzését a politika hatékonyságának 
feltárására és a hatásvizsgálatok 
módszereinek tökéletesítése érdekében.

független testületnek, így például a 
Számvevőszéknek rendszeresen értékelnie 
kell; sürgeti az utólagos értékelések 
elvégzését a politika hatékonyságának 
feltárására és a hatásvizsgálatok 
módszereinek tökéletesítése érdekében, 
anélkül azonban, hogy sérülne a Bizottság 
uniós jogszabályok érvényre juttatására 
vonatkozó hatásköre.

Or.en

Módosítás 23
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. javasolja, hogy a jogalkotási 
javaslatokra vonatkozó hatásvizsgálatok 
terjedjenek ki a helyettesítés elvének 
alkalmazásáról szóló gazdasági és 
életképességi értékelésre is, figyelembe 
véve az elkerülhetetlen kivételeket, így 
például a történelmi örökséggel 
kapcsolatos megfontolásokat. 
Gondoskodni kell arról, hogy a 
helyettesítő termékek megfizethetőek 
legyenek és ne kizárólag monopóliummal 
rendelkező vállalkozásoktól 
származzanak;

Or.es

Módosítás 24
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy a projektek 
támogatói vagy azok végrehajtásának 
közvetetett vagy közvetlen 
kedvezményezettei nem végezhetik el vagy 
hagyhatják jóvá a környezeti vizsgálat 
tervezetét, mivel kötelező független külső 
vizsgálatra van szükség; 

Or.es

Módosítás 25
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. úgy véli, hogy a projektekhez vagy a 
közigazgatási szervek vagy azok függő 
vállalkozásai által támogatott 
jogszabályokhoz kapcsolódó környezeti 
hatásvizsgálatokat az illetékes szerv nem 
végezheti el és nem hagyhatja jóvá; 

Or.es

Módosítás 26
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. úgy véli, hogy a hatásvizsgálatok 
esetében a költség-haszon megközelítés 
nem megfelelő, mivel annak nem az a 
célja, hogy megvizsgálja a természeti és 
történeti forrásokra gyakorolt hatást, és 
hogy ezért konkrét mutatókat kell 
megállapítani a meg nem újuló források 
vizsgálatára;
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Or.es

Módosítás 27
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Véleménytervezet
7 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7e. Tekintettel a hatásvizsgálatok 
költségeire, elsőbbséget kell biztosítani a 
kötelező erejű jogszabályokat megállapító 
jogalkotási javaslatok számára. 

Or.es


