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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) szigorú 
minőségellenőrzésről és átláthatóságról kell gondoskodnia, a testületben a Bizottság 
javaslatára és az Európai Parlament jóváhagyásával ésszerű arányban független, nem 
vezetői pozíciót betöltő szakértőknek kell részt venniük, és a testületnek jelentést kell 
tennie az illetékes bizottságnak;

2. 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;

3. úgy véli, hogy a hatásvizsgálati testületnek meg kell vizsgálnia és véleményeznie kell a 
Bizottság valamennyi hatásvizsgálatát; úgy véli, hogy 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;

4. 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 Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikke is rendelkezik;

5. 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;

6. 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;

7. 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;

8. úgy véli, hogy a hatásvizsgálatok esetében a költség-haszon megközelítés nem megfelelő, 
és ezért hangsúlyozza az integrált megközelítés fontosságát, amely a gazdasági – különös 
tekintettel a kkv-kra – környezeti, társadalmi, területi és egészségügyi megfontolások 
közötti kölcsönhatásokkal foglalkozik;

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



PE448.644v02-00 4/5 AD\836803HU.doc

HU

10. kéri a Bizottságot, hogy konzultáljon az érdekelt felekkel és más uniós intézmények 
képviselőivel annak érdekében, hogy a javaslat véglegesítése előtt annak tervezeteit 
megvizsgálhassák, és hogy az említettek korábban és aktívabban vehessenek részt a 
folyamatban, ami lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a hatásvizsgálatokat és azok 
tartalmát jobban hozzáigazíthassa a politikai lehetőségekhez; továbbá úgy véli, hogy a 
hatásvizsgálatokról összefoglalókat kell benyújtani;

11. hangsúlyozza, hogy a hatásvizsgálatokat a politikai döntéshozatali ciklus során naprakész 
állapotba kell hozni, különös figyelmet fordítva a Bizottság eredeti jogalkotási 
javaslatához előterjesztett jelentős módosításokra, és kiemeli, hogy a javított változatnak a 
parlamenti zárószavazás előtt hozzáférhetőnek kell lennie; támogatja a hatásvizsgálatok 
rendszeresebb és célzottabb parlamenti használatát azokban az esetekben, amikor a 
javaslatok jelentős változtatásokon mennek keresztül a bizottságokban a hatásvizsgálatra 
vonatkozó közös intézményközi megközelítésnek és a Parlament hatásvizsgálati 
kézikönyvének megfelelően; 

12. ismételten hangsúlyozza, 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 a kiegyensúlyozott megközelítés biztosítása érdekében vegyék fontolóra 
mind az adminisztratív terhek csökkentését, mind pedig a jogszabály célkitűzéseinek 
teljesítését, és sürgeti az új jogszabály iparra gyakorolt hatásának alapos vizsgálatát, 
tekintettel az Európa 2020 stratégia célkitűzéseire és az új európai iparpolitikáról jelenleg 
folyó vitákra;

13. kéri a „kkv-teszt” a célból való következetes alkalmazását és nyilvánosságra hozatalát, 
hogy felmérjék az új jogszabály különösen kkv-kra gyakorolt hatását;

14. 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;

15. 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;

16. úgy véli, hogy a közigazgatási szervek vagy az azoktól függő vállalkozások által 
támogatott projektekhez vagy jogszabályokhoz kapcsolódó környezeti hatásvizsgálatokat 
az érintett szerv nem végezheti el és nem hagyhatja jóvá;

17. úgy véli, hogy tekintettel a hatásvizsgálatok költségeire, elsőbbséget kell biztosítani a 
kötelező erejű jogszabályokat megállapító jogalkotási javaslatok esetében készítendő 
hatásvizsgálatoknak.
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