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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az uniós jog sikere mindig függ annak alkalmazásától és a tagállamok 
nemzeti jogszabályaiba ésszerű időn belül történő átültetésétől is; úgy véli, hogy ezen a 
területen lényeges a rendszeres, gondos és hatékony ellenőrzés, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy nem megfelelő végrehajtás esetén lépjen közbe, és ezen a téren 
folytassa a szoros együttműködést a Parlamenttel;

2. üdvözli a Bizottság elköteleződését az egységes piacot érintő kérdésekben a polgárok és a 
vállalkozások által megnevezett problémák kezelése mellett; ugyanakkor csalódottságának 
ad hangot a munkadokumentum alaposságát illetően;

3. hangsúlyozza, hogy a polgárok és a vállalkozások által tapasztalt problémákat kezelni 
kell; megállapítja, hogy – a munkadokumentumban szereplő csekély bizonyíték ellenére –
a közelmúltban számos beazonosított problématerülettel foglalkoztak hatásvizsgálatok 
vagy bizottsági javaslatok; határozottan úgy véli, hogy amennyiben intézkedést 
javasolnak, a Bizottságnak szilárd és meggyőző bizonyítékot kell szolgáltatnia a 
jogszabálytervezetben kiválasztott szakpolitikai lehetőséget alátámasztásához; felszólítja a 
Parlamentet, hogy a javaslattervezetek vizsgálata során alaposan mérlegelje a Bizottság 
által végzett hatásvizsgálatok pontosságát és meggyőző erejét, annak érdekében, hogy az 
elfogadott jogszabály a polgárok és vállalkozások szükségleteinek egyaránt megfeleljen;

4. alapvetőnek tartja a belső piacon a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások jogaikról 
történő átfogó, objektív és megfelelő szintű tájékoztatását; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat arra, hogy részesítsék előnyben e tevékenységet, dolgozzanak ki hasznos 
információs rendszereket és kommunikációs stratégiákat, különösen a polgárok szociális 
jogainak tekintetében, és főként a tájékoztató kampányokhoz biztosítsanak megfelelő 
finanszírozást és azt használják fel takarékosan; 

5. fontosnak tartja a nemzeti rendszerek közötti információcserét és az együttműködés 
előmozdítását, és ezzel összefüggésben üdvözli a cégjegyzékeknek a közelmúltban 
megvalósított összekapcsolását1; sürgeti továbbra a határokon átnyúló igazgatási 
együttműködést és a központi platformokon keresztüli jobb hálózatba szervezést; üdvözli 
a Bizottság erre irányuló kezdeményezéseit, mint például a társadalombiztosítási adatok 
nemzeti társadalombiztosítási rendszerek közötti elektronikus továbbítására vonatkozó 
rendszer kifejlesztésére irányuló kezdeményezéseket;

6. hangsúlyozza, hogy a határozatok, valamint az igazoló dokumentumok joghatásainak 
határokon átnyúló végrehajtása és elismerése a mobilitás szempontjából központi 
jelentőségű a belső piacon; reményét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az öröklésről 
szóló rendeletet hamarosan az EU valamennyi tagállamában alkalmazzák; a 2010. évi zöld 

                                               
1 Az Európai Parlament 2012. február 14-i jogalkotási állásfoglalása, (2011/0038(COD)), 

P7_TA(2012)0033.
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könyvhöz1 és a 2011. évi konzultációhoz kapcsolódóan emlékeztet a Bizottság 
anyakönyvi okmányok joghatásainak elismerésével kapcsolatos munkálatainak 
folytatására, és érdeklődéssel várja a 2013. évre előirányzott jogalkotási javaslatokat;

7. támogatja a szabályozási terhek kérdésének kezelése iránt tanúsított elkötelezettséget; e 
tekintetben emlékeztet a Parlament azon korábbi kötelezettségvállalására, hogy 
megköveteli a Bizottságtól, hogy új jogszabályok előterjesztésekor határozza meg a 
kiadások megfelelő ellentételezését; emlékeztet továbbá a Parlament azon kérésére, hogy 
terjesszék és bővítsék ki az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló programot, 
ennélfogva pedig várakozással tekint az adminisztratív terhek és a szabályozási 
nehézségek enyhítésére irányuló javaslatok elé, amelyek a polgárok és vállalkozások 
egységes piaccal kapcsolatos fő aggályait kezelnék;

8. úgy véli, hogy a „gondolkozz először kicsiben” elv szigorú betartása biztosítaná, hogy a 
jövőbeli jogszabályok ne vezessenek be további nehézségeket és ne okozzanak további 
csalódottságot az egységes piacon működő polgárok és vállalkozások számára;

9. hangsúlyozza, hogy a jogalkotás egyszerűsítése és a belső piaci szabadságok 
vállalkozások általi gyakorlására vonatkozó adminisztratív terhek csökkentése ellenére 
általában szükség van a fogyasztókat és a munkavállalókat védő biztonsági és 
egészségügyi előírások biztosítására is;

10. az internetes vásárlásokkal kapcsolatban különösen fontosnak tartja a jogszabályok 
hatékony végrehajtását, és üdvözli az online vitarendezésre irányuló javaslatot; 
elengedhetetlennek tartja a fogyasztók meglévő jogaikkal kapcsolatos jobb tájékoztatását; 
gondosan meg kívánja vizsgálni a közös európai adásvételi jogra vonatkozó javaslatot és 
hangsúlyozza, hogy annak igen magas szintű fogyasztóvédelmet kell biztosítania; 
emlékeztet az európai szabványszerződések ehhez kapcsolódó kidolgozására; fontosnak 
tartja a digitális tartalmakra vonatkozó megfelelő szabályozás kialakítását;

11. a szellemi tulajdon hatékony védelmének területén utal a hamisítás és a kalózkodás elleni 
küzdelemre, és hangsúlyozza, hogy mindig meg kell találni az egyensúlyt a jogosultak és 
valamennyi más érintett fél érdekei, illetve az európai polgárok személyes adatainak 
védelme között. 

                                               
1 COM(2010) 0747.
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