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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

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;

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;

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;

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

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;

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 alkalmazását, hogy felmérjék az új jogszabály 
különösen KKV-kra gyakorolt hatását;

7. úgy véli, hogy az IAB hatásvizsgálati eljárásának módszereit egy független testületnek, 
így például a Számvevőszéknek rendszeresen értékelnie kell; sürgeti az utólagos 
értékelések elvégzését a politika hatékonyságának feltárására és a hatásvizsgálatok 
módszereinek tökéletesítése érdekében.


