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Poprawka 1
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że działająca przy Komisji 
Europejskiej Rada ds. Oceny Skutków 
powinna być od Komisji niezależna, a w 
jej skład powinni wchodzić niezależni 
członkowie nieposiadający uprawnień 
wykonawczych, którzy ponoszą 
odpowiedzialność przed Parlamentem 
Europejskim i są przez niego mianowani;

1. żąda, aby Komisja Europejska 
rozpatrzyła włączenie pewnej liczby 
niezależnych ekspertów do Rady 
ds. Oceny Skutków w obecnym składzie,
celem zwiększenia jej skuteczności,

Or.es

Poprawka 2

Claude Turmes w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że działająca przy Komisji 
Europejskiej Rada ds. Oceny Skutków
powinna być od Komisji Europejskiej 
niezależna, a w jej skład powinni 
wchodzić niezależni członkowie 
nieposiadający uprawnień wykonawczych, 
którzy ponoszą odpowiedzialność przed 
Parlamentem Europejskim i są przez 
niego mianowani;

1. podkreśla, że działająca przy Komisji 
Europejskiej Rada ds. Oceny Skutków 
powinna zapewnić ścisłą kontrolę jakości
oraz przejrzystość, a także systematycznie 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdania;

Or.en
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Poprawka 3
Alajos Mészáros

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że działająca przy Komisji 
Europejskiej Rada ds. Oceny Skutków 
powinna być od Komisji niezależna, a w 
jej skład powinni wchodzić niezależni
członkowie nieposiadający uprawnień 
wykonawczych, którzy ponoszą 
odpowiedzialność przed Parlamentem 
Europejskim i są przez niego mianowani;

1. podkreśla, że działająca przy Komisji 
Europejskiej Rada ds. Oceny Skutków 
powinna być od Komisji niezależna, a w 
jej skład powinni wchodzić głównie 
bezstronni członkowie nieposiadający 
uprawnień wykonawczych, którzy ponoszą 
odpowiedzialność przed Parlamentem 
Europejskim i są przez niego mianowani -
w oparciu o ocenę właściwych komisji;

Or.en

Poprawka 4
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że ocena skutków jest 
właściwym instrumentem umożliwiającym 
uzasadnienie adekwatności wniosków 
Komisji, a zwłaszcza ich zgodności 
z zasadami pomocniczości 
i proporcjonalności, a także jaśniejsze 
przedstawienie współprawodawcom 
i ogółowi społeczeństwa przyczyn wyboru 
danego środka prawnego;

Or.es

Poprawka 5

Claude Turmes w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję Europejską do 
systematycznego włączania przedstawicieli 
innych instytucji do publicznych 
konsultacji, przesłuchań i innych tego 
typu inicjatyw; w ten sposób Parlament 
Europejski mógłby zostać włączony do 
procesu na wcześniejszym etapie i w 
szerszym zakresie, a Komisja mogłaby 
lepiej rozpoznać potrzebę ocen skutków 
i ich treści, w zakresie w jakim dotyczy to 
opcji politycznych;

Or.en

Poprawka 6
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. Rada ds. Oceny Skutków powinna 
sprawdzać wszystkie sporządzane przez 
Komisję oceny skutków i wydawać na ich 
temat opinie; jeżeli Komisja, po wydaniu 
przez Radę ds. Oceny Skutków krytycznej 
opinii, postanawia nie wprowadzać do 
swojego wniosku żadnych zmian, powinna 
ona opublikować oświadczenie 
wyjaśniające taką decyzję wraz z 
wnioskiem i opinią Rady ds. Oceny 
Skutków;

Or.en

Poprawka 7
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca uwagę, że ocena skutków nie 
może w żaden sposób osłabiać 
niezależności Komisji w wykonywaniu jej 
prerogatyw instytucjonalnych, a zwłaszcza 
jej wyłącznego prawa do inicjatywy 
prawodawczej przewidzianego w art. 17 
Traktatu o Unii Europejskiej;

Or.es

Poprawka 8

Claude Turmes w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że Rada ds. Oceny Skutków 
powinna być w stanie weryfikować 
kalkulacje kosztów oceny skutków i
sporządzać niezależne kalkulacje kosztów, 
w razie konieczności z pomocą 
niezależnych ekspertów;

2. uważa, że Rada ds. Oceny Skutków 
powinna być w stanie zweryfikować 
równowagę przy uwzględnianiu 
oddziaływania na środowisko, 
społeczeństwo i gospodarkę;

Or.en

Poprawka 9
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że w ocenach skutków należy 
uwzględniać wpływ na partnerstwa 
gospodarcze UE oraz konsekwencje 
wybrania konkretnej europejskiej a nie 
międzynarodowej normy;
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Or.en

Poprawka 10
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że oceny skutków należy 
prowadzić systematycznie dla każdego 
wniosku legislacyjnego oraz apeluje, aby 
w wyjątkowych przypadkach, w których 
nie można przeprowadzić oceny skutków, 
Komisja zawsze przedstawiała stosowne 
uzasadnienie nieprzeprowadzenia takiej 
oceny;

3. uważa, że oceny skutków należy 
prowadzić systematycznie dla każdego 
wniosku legislacyjnego; wzywa Komisję 
do skonsultowania się z zainteresowanymi 
stronami w sprawie projektów analiz 
przed sfinalizowaniem wniosku i oceny 
skutków, ponadto uważa, że należy 
dostarczać szczegółowe podsumowania 
ocen skutków; apeluje, aby w 
wyjątkowych przypadkach, w których nie 
można przeprowadzić oceny skutków, 
Komisja zawsze przedstawiała stosowne 
uzasadnienie nieprzeprowadzenia takiej 
oceny;

Or.en

Poprawka 11

Claude Turmes w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że oceny skutków należy 
prowadzić systematycznie dla każdego
wniosku legislacyjnego oraz apeluje, aby 
w wyjątkowych przypadkach, w których 
nie można przeprowadzić oceny skutków, 
Komisja zawsze przedstawiała stosowne 
uzasadnienie nieprzeprowadzenia takiej 
oceny;

3. uważa, że oceny skutków należy 
prowadzić dla istotnych wniosków 
legislacyjnych oraz apeluje, aby w 
przypadkach, w których nie można 
przeprowadzić oceny skutków, Komisja 
zawsze przedstawiała stosowne 
uzasadnienie nieprzeprowadzenia takiej 
oceny;
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Or.en

Poprawka 12
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie przyjęcia 
zintegrowanego podejścia do oceny 
skutków uwzględniającego wzajemne 
relacje pomiędzy aspektami 
ekonomicznymi  – ze szczególnym 
naciskiem na MŚP  – środowiskowymi, 
społecznymi, terytorialnymi 
i zdrowotnymi;

Or.es

Poprawka 13
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje, aby każda ocena skutków 
zawierała różne warianty strategiczne oraz 
wzywa Komisję do stworzenia 
mechanizmu zapewniającego szerszą 
współpracę międzyinstytucjonalną; 

4. proponuje, aby każda ocena skutków 
zawierała różne warianty strategiczne i ich 
względne oddziaływanie w obszarze 
społecznym i ochrony środowiska, w tym 
oddziaływanie na prawa pracownicze 
i równość płci, oraz wzywa Komisję do 
stworzenia mechanizmu zapewniającego 
szerszą współpracę międzyinstytucjonalną;

Or.pt

Poprawka 14
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. proponuje, aby każda ocena skutków 
zawierała różne warianty strategiczne oraz 
wzywa Komisję do stworzenia 
mechanizmu zapewniającego szerszą 
współpracę międzyinstytucjonalną;

4. proponuje, aby każda ocena skutków 
zawierała różne warianty strategiczne, 
które staną się przedmiotem publicznej 
debaty, tak aby zapewnić informacje tym, 
których dotyczy wniosek legislacyjny, 
i konsultacje z nimi, oraz wzywa Komisję 
do stworzenia mechanizmu 
zapewniającego szerszą współpracę 
międzyinstytucjonalną;

Or.ro

Poprawka 15

Claude Turmes w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje, aby każda ocena skutków 
zawierała różne warianty strategiczne oraz 
wzywa Komisję do stworzenia 
mechanizmu zapewniającego szerszą 
współpracę międzyinstytucjonalną;

4. proponuje, aby każda ocena skutków 
zawierała różne warianty strategiczne oraz 
wzywa Komisję do stworzenia 
mechanizmu zapewniającego szerszą 
współpracę międzyinstytucjonalną; 
ograniczyłoby to znacznie konieczność 
aktualizacji oceny skutków w trakcie 
cyklu kształtowania polityki;  zwraca 
uwagę, że Parlament może podjąć decyzję 
o przeprowadzeniu oceny skutków jego 
własnych merytorycznych poprawek 
zgodnie z międzyinstytucjonalnym 
wspólnym podejściem do oceny skutków 
i instrukcjami Parlamentu dotyczącymi 
oceny skutków;

Or.en
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Poprawka 16
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do publikowania projektów 
ocen skutków i przedkładania ich do 
konsultacji przed sporządzeniem wniosku 
legislacyjnego; 

Or.es

Poprawka 17

Claude Turmes w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że oceny skutków powinny 
być aktualizowane w trakcie cyklu 
kształtowania polityki przede wszystkim w 
celu uwzględnienia istotnych zmian w 
pierwotnym wniosku legislacyjnym 
Komisji, oraz że zaktualizowane oceny 
powinny być dostępne przed końcowym 
głosowaniem w Parlamencie;

skreślony

Or.en

Poprawka 18
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że oceny skutków powinny 
być aktualizowane w trakcie cyklu 

5. podkreśla, że oceny skutków powinny 
być aktualizowane w trakcie cyklu 



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

PL

kształtowania polityki przede wszystkim w 
celu uwzględnienia istotnych zmian w 
pierwotnym wniosku legislacyjnym 
Komisji, oraz że zaktualizowane oceny 
powinny być dostępne przed końcowym 
głosowaniem w Parlamencie;

kształtowania polityki przede wszystkim w 
celu uwzględnienia istotnych zmian w 
pierwotnym wniosku legislacyjnym 
Komisji, oraz że zaktualizowane oceny 
powinny być dostępne przed końcowym 
głosowaniem w Parlamencie; uważa, że 
należy opracować mechanizmy 
umożliwiające bardziej ukierunkowane 
wykorzystanie ocen skutków w 
Parlamencie w przypadku, gdy wnioski 
ulegają istotnym zmianom w komisji;

Or.en

Poprawka 19

Claude Turmes w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wynikające z nowych 
przepisów obciążenia administracyjne 
narzucone na działalność gospodarczą i 
administrację publiczną powinny być 
podstawowym elementem poddanym 
ocenie skutków, a koszty administracyjne i 
koszty związane z przestrzeganiem 
przepisów powinny w miarę możliwości 
zostać określone ilościowo; podkreśla, że 
należy przeprowadzić dogłębną ocenę
skutków nowych przepisów dla przemysłu
oraz że należy systematycznie stosować 
testy MŚP przy ocenie skutków nowych 
przepisów w szczególności dla MŚP;

6. przypomina, że wynikające z nowych 
przepisów obciążenia administracyjne 
narzucone na działalność gospodarczą 
i administrację publiczną jest elementem 
poddanym ocenie skutków, a koszty 
administracyjne i koszty związane z 
przestrzeganiem przepisów powinny w 
miarę możliwości zostać określone 
ilościowo; domaga się równowagi 
pomiędzy zmniejszaniem obciążeń 
administracyjnych a realizowaniem celów 
przewidzianych w ustawodawstwie, aby 
zadbać o to, by cele te nie były zagrożone; 
wskazuje na fakt, że niektóre aspekty 
oceny skutków, w szczególności 
w odniesieniu do obciążeń 
administracyjnych, mogą zostać bardziej 
poprawnie ocenione na szczeblu państwa 
członkowskiego; zwraca się o 
systematyczne stosowanie testów MŚP 
przy ocenie skutków nowych przepisów w 
szczególności dla MŚP;
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Or.en

Poprawka 20
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wynikające z nowych 
przepisów obciążenia administracyjne 
narzucone na działalność gospodarczą i 
administrację publiczną powinny być 
podstawowym elementem poddanym 
ocenie skutków, a koszty administracyjne i 
koszty związane z przestrzeganiem 
przepisów powinny w miarę możliwości 
zostać określone ilościowo; podkreśla, że 
należy przeprowadzić dogłębną ocenę 
skutków nowych przepisów dla przemysłu 
oraz że należy systematycznie stosować 
testy MŚP przy ocenie skutków nowych 
przepisów w szczególności dla MŚP;

6. podkreśla, że wynikające z nowych 
przepisów obciążenia administracyjne 
narzucone na działalność gospodarczą i 
administrację publiczną powinny być 
podstawowym elementem poddanym 
ocenie skutków, a koszty administracyjne i 
koszty związane z przestrzeganiem 
przepisów powinny w miarę możliwości 
zostać określone ilościowo; podkreśla, że 
należy przeprowadzić dogłębną ocenę 
skutków nowych przepisów dla przemysłu 
i jego konkurencyjności, w odniesieniu do 
celów strategii Europa 2020 i 
prowadzonych obecnie rozmów na temat 
nowej polityki przemysłowej dla Europy; a 
także że należy systematycznie stosować 
testy MŚP przy ocenie skutków nowych 
przepisów w szczególności dla MŚP;

Or.en

Poprawka 21
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wynikające z nowych 
przepisów obciążenia administracyjne 
narzucone na działalność gospodarczą i 
administrację publiczną powinny być 
podstawowym elementem poddanym 
ocenie skutków, a koszty administracyjne i 
koszty związane z przestrzeganiem 

6. podkreśla, że wynikające z nowych 
przepisów obciążenia administracyjne 
narzucone na działalność gospodarczą i 
administrację publiczną powinny być 
podstawowym elementem poddanym 
ocenie skutków, a koszty administracyjne i 
koszty związane z przestrzeganiem 
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przepisów powinny w miarę możliwości 
zostać określone ilościowo; podkreśla, że 
należy przeprowadzić dogłębną ocenę 
skutków nowych przepisów dla przemysłu 
oraz że należy systematycznie stosować 
testy MŚP przy ocenie skutków nowych 
przepisów w szczególności dla MŚP;

przepisów powinny w miarę możliwości 
zostać określone ilościowo; podkreśla, że 
należy przeprowadzić dogłębną ocenę 
skutków nowych przepisów dla przemysłu 
oraz że należy systematycznie stosować i 
publikować testy MŚP przy ocenie 
skutków nowych przepisów w 
szczególności dla MŚP;

Or.en

Poprawka 22

Claude Turmes w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że metodologia
przeprowadzania ocen przez Radę ds. 
Oceny Skutków powinna być regularnie 
oceniana przez niezależny organ, jak np. 
Trybunał Obrachunkowy; nalega, aby 
przeprowadzano oceny ex-post celem 
wykazania, czy dana polityka była 
skuteczna, oraz zoptymalizowania 
metodologii przeprowadzania ocen 
skutków.

7. uważa, że koszty, biurokracja i 
opóźnienia w procesie legislacyjnym w 
odniesieniu do oceny skutków powinny
być regularnie oceniane przez niezależny 
organ, jak np. Trybunał Obrachunkowy; 
nalega, aby przeprowadzano oceny ex-post 
celem wykazania, czy dana polityka była 
skuteczna, oraz zoptymalizowania 
metodologii przeprowadzania ocen 
skutków, nie naruszając jednak 
uprawnień Komisji do wdrażania 
ustawodawstwa UE.

Or.en

Poprawka 23
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. proponuje, aby oceny skutków 
dotyczące wniosków legislacyjnych 
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zawierały ocenę ekonomiczną i ocenę 
rentowności stosowania zasady 
substytucji, jednocześnie biorąc pod 
uwagę nieuchronne okoliczności 
wyjątkowe, takie jak uwzględnienie 
dziedzictwa historycznego; należy zadbać 
o to, by produkty zastępcze były dostępne i 
nie zawsze były proponowane przez 
monopolistów;

Or.es

Poprawka 24
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że realizatorzy projektów 
bądź bezpośredni lub pośredni 
beneficjenci realizacji projektów nie mogą 
realizować lub zatwierdzać projektu oceny 
oddziaływania na środowisko, ponieważ 
obowiązkowa, niezależna i zewnętrzna 
ocena jest niezbędna;

Or.es

Poprawka 25
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. jest zdania, że w przypadku projektów 
lub ustawodawstwa wspieranych przez 
organy administracji publicznej lub 
zależne od nich przedsiębiorstwa, ocena 
oddziaływania na środowisko nie powinna 
być przeprowadzana ani zatwierdzana 
przez dany organ administracji 
publicznej; 
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Or.es

Poprawka 26
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. uważa, że w zakresie oceny skutków 
podejście oparte na analizie kosztów 
i korzyści jest niewystarczające, ponieważ 
nie służy ono ocenie wpływu na zasoby 
naturalne i historyczne, oraz że w związku 
z tym należy opracować specjalne 
wskaźniki umożliwiające ocenę tych 
źródeł nieodnawialnych;

Or.es

Poprawka 27
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Projekt opinii
Ustęp 7 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7e. zważywszy na koszt ocen skutków 
należy priorytetowo traktować oceny 
skutków przeprowadzane w przypadku 
wniosków legislacyjnych ustanawiających 
wiążące zasady.

Or.es


