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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a jogalkotás minőségének javításáról – az Európai Bizottság 15. jelentése a
szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 9. cikke 
értelmében
(2009/2142(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a hatékonyabb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodásra1,

– tekintettel a 2005. novemberi, a hatásvizsgálatokra vonatkozó intézményközi közös 
megközelítésre,

– tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 2010. február 
9-i keretmegállapodásról szóló állásfoglalásra2,

– tekintettel 2008. október 21-i állásfoglalására a hatékonyabb jogalkotásról 2006-ban: a 
szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazása – 14. jelentés3,

– tekintettel a közösségi jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló 24. és 25. bizottsági 
éves jelentésről szóló állásfoglalására4;

– tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 
9. cikke értelmében „A jogalkotás minőségének javítása 2007” (15. jelentés) című 
bizottsági jelentésre (COM(2008)0586),

– tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 9. 
cikke értelmében „A jogalkotás minőségének javítása 2008” (16. jelentés) című bizottsági 
jelentésre (COM(2009)0504),

– tekintettel „A jobb szabályozás harmadik stratégiai felülvizsgálata az Európai Unióban” 
című bizottsági közleményre (COM(2009)0015),

– tekintettel „Az adminisztratív terhek csökkentése az Európai Unióban – Jelentés a 2008-
ban elért eredményekről és kitekintés 2009-re” című bizottsági munkadokumentumra
(COM(2009)0016),

– tekintettel a „Harmadik jelentés a szabályozási környezet egyszerűsítését célzó stratégia 
eredményeiről” című bizottsági munkadokumentumra (COM(2009)0017),

– tekintettel „Az adminisztratív terhek Európai Unión belüli csökkentésére irányuló 
cselekvési program – Ágazati csökkentési tervek és a 2009. évi tevékenységek” című
bizottsági közleményre (COM(2009)0544),

                                               
1 HL C 321., 2003.12.31, 1.o.
2 P7_TA-PROV(2010)0009
3 P6_TA(2008)0493
4 P6_TA(2008)0494 és P6_TA-PROV(2009)0335
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– tekintettel a hatásvizsgálatok elvégzéséről szóló európai bizottsági belső iránymutatásra
(SEC(2009)0092),

– tekintettel a Hatásvizsgálati Tanács 2008. évi jelentésére (SEC(2009)0055),

– tekintettel a Hatásvizsgálati Tanács 2009. évi jelentésére (SEC(2010)1728),

– tekintettel a független érdekképviselőkből álló, adminisztratív terhekkel foglalkozó magas 
szintű munkacsoport 2009. szeptember 17-i jelentésére,

– tekintettel a Versenyképességi Tanács 2009.december 4-i következtetéseire,

– tekintettel a Parlamenti Reform Munkacsoport 2007-2009. évi záró jelentésére,

– tekintettel a Bizottsági Elnökök Értekezlete „Hatásvizsgálat: az Európa Parlament 
tapasztalatai” című munkadokumentumára,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére
(A7-0000/2010),

A. mivel az arányosság és szubszidiaritás elveinek megfelelő alkalmazása nélkülözhetetlen 
az Európai Unió megfelelő működéséhez és intézményei tevékenységének az 
állampolgárok, a közös piacon működő vállalkozók, valamint az országos és helyi 
közigazgatások elvárásaihoz való megfelelő hozzáigazításához, 

B. mivel a jogalkotás minőségének javítása (better law-making) az Európai Unió hatékony 
működésének olyan elengedhetetlen feltételévé vált, amely lényegesen hozzájárulhat a 
gazdasági válságból való kilábaláshoz és a gazdasági növekedéshez,

C. mivel a jogalkotás minőségének javítása problémakörét nemcsak a szabályozási környezet 
egyszerűsítését (better regulation) célzó bizottsági programmal kapcsolatban kell 
szemlélni, hanem tágabb összefüggésben, a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével 
kapcsolatban is, 

D. mivel a Lisszaboni Szerződés formálisan bevonja a nemzeti parlamenteket a 
szubszidiaritás elve alkalmazásának nyomon követésébe,

E. mivel a jogalkotás minőségének javítását az előző Bizottság prioritásként kezelte és azt az 
új Bizottságnak is hasonlóan alapvető feladatként kell kezelnie,

F. mivel a szabályozási környezet egyszerűsítése az Unióban számos problémát magába 
foglal, mint például a hatásvizsgálat elvégzése, az adminisztratív terhek csökkentése, 
valamint a jelenlegi jogalkotás egyszerűsítése és egységesítése,
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G. mivel az összes érdekelt féllel, különösen a társadalmi partnerekkel folyatott konzultáció 
alapvető jelentőséggel bír a jogszabályok előkészítésében (beleértve a hatásvizsgálatokat 
is), 

H. figyelembe véve az Európai Unió jogalkotásának adminisztratív terheit csökkentő, 2005 
óta megvalósított programot, amelynek célja ezen terhek 2012-ig 25%-kal való 
korlátozása,

I. mivel ezen program egyik kulcsfontosságú eleme az adminisztratív költségek ún. standard 
költségmodellen alapuló széles körű alapfelmérése,

J. mivel a hatályos jog egyszerűsítését és egységesítését szolgáló, átdolgozásra és egységes 
szerkezetbe foglalásra irányuló technikák lehetővé teszik a végrehajtott módosítások 
nagyobb fokú érthetőségét és kohézióját, 

K. mivel ez Európai Unió irányelvei szempontjából jelentős azok a tagállamok általi helyes 
és határidő szerinti átültetése, valamint a még mindig előforduló, az európai jog  
követelményein túlmutató terheket bevezető további szabályozás (ún. gold-plating), 

L. mivel a Lisszaboni Szerződéssel a végrehajtási intézkedések rendszerét (a komitológiát)
felváltotta az átruházható és végrehajtó intézkedések új felosztása,

M. figyelembe véve a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett európai polgári kezdeményezés új 
eszközét, amely lehetővé teszi, hogy az állampolgárok is befolyásolhassák az Európai 
Unió jogalkotását,

Alapvető megjegyzések

1. határozottan támogatja a szabályozási környezet egyszerűsítésének folyamatát, amelynek 
célja az Európai Uniós szabályozás koherenciájának, átláthatóságának és hatékonyságának 
a növelése; hangsúlyozza a Bizottság mint jogalkotási kezdeményezéssel rendelkező
intézmény szerepét a kiváló jogalkotásra irányuló javaslatok elkészítésében; 
kötelezettséget vállal arra, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket a 
javaslatokat a megfelelő jogalkotási eljárás szerint felülvizsgálja; hangsúlyozza továbbá az 
ilyen jellegű jogi szabályozás helyes átültetésének biztosítása tekintetében a tagállamokkal 
való együttműködés jelentőségét;

2. üdvözli a Bizottság a fenti folyamat iránti elkötelezettségét, amely számos 
dokumentumban, különösen a jobb európai uniós szabályozás harmadik stratégiai 
felülvizsgálatában, illetve folyamatban lévő tevékenysége során nyilvánul meg; 
megállapítja ugyanakkor, hogy a program ismeretlen marad a befogadók tágabb köre 
számára, ezért felszólítja a Bizottságot, hogy határozottabban népszerűsítse azt;

3. egyetért a Tanács 2009. december 4-i következtetéseinek 3. és 15. pontjában foglalt 
megfontolásokkal, amelyek a szabályozási környezet egyszerűsítésében való közös 
felelősségünkkel és ennek a felelősségnek az összes e folyamatban elkötelezett intézmény 
és személy tekintetében történő erősítésével kapcsolatosak;

4. tudomásul veszi a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részvételét a 
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szabályozási környezet egyszerűsítéséről és az adminisztratív terhek csökkentéséről szóló 
vitában, és termékeny együttműködésre számít e területen;

5. úgy véli, hogy ebben a messzire ható témában az intézményközi együttműködés 
javításához szükség van a 2003. évi jogalkotás minőségének javításáról szóló 
megállapodás felülvizsgálatára; felhívja a figyelmet az Európai Parlament és a Bizottság 
közötti kapcsolatokról szóló 2010. február 9-i keretmegállapodásának e kérdéshez 
kapcsolódó pontjaira;

6. hangsúlyozza, hogy a szabályozás egyszerűsítésének folyamata nem vezethet a jelenlegi 
joganyagban foglalt normák csökkentéséhez, ezért az összes érdekelt féllel, köztük a 
társadalmi partnerekkel folytatott konzultációnak szükségszerűen ennek a folyamatnak a 
részét kell képeznie;

7. örömmel fogadja a nemzeti parlamentek szorosabb bevonását az európai jogalkotás 
folyamatába, különösen a jogalkotásra irányuló javaslatok szubszidiaritás elvével való 
megfelelőségének ellenőrzési folyamatába; hangsúlyozza, hogy a nemzeti parlamentek 
kötelesek betartani a vélemények beküldésére vonatkozó nyolc hetes határidőt; felhívja a 
figyelmet a nemzeti parlamentektől idáig érkezett vélemények viszonylag alacsony 
számára, és arra, hogy 2007-ben és 2008-ban ezek közül mindössze 7 parlament küldte el 
álláspontját évi 10 alkalomnál többször;

8. örömmel fogadja a Bizottságnak a nemzeti parlamentek közötti hatékonyabb 
információcsere biztosítását, illetve a Parlament és a Tanács ezekről való tájékoztatását 
célzó tevékenységét; ezen felül arra ösztönzi a nemzeti parlamenteket, hogy egyértelműen 
különböztessék meg a szubszidiaritás elvére vonatkozó és a bizottsági javaslatokra 
visszavezethető véleményeket; 

Hatásvizsgálat

9. hangsúlyozza a Bizottság a hatásvizsgálatok elvégzésében való alapvető felelősségét; 
egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a Bizottság javaslataiban eszközölt lényegi 
módosítások hatásvizsgálatát végrehajtja;

10. úgy véli, hogy az eddigi tapasztalatok alapján szükséges a hatásvizsgálatokra vonatkozó
2005. novemberi intézményközi közös megközelítés felülvizsgálata; felhívja a figyelmet a 
Bizottsági Elnökök Értekezlete ezzel a témával kapcsolatos munkadokumentumának 
következtetéseire; 

11. egyúttal emlékezteti a Bizottságot arra, hogy minden újabb javaslatot valamennyi hatás 
teljes körű figyelembe vételével, integrált megközelítési módot alkalmazva kell értékelni, 
beleértve egyúttal a gazdasági, társadalmi és természeti környezetre gyakorolt hatások 
vizsgálatát is;

12. különösen hangsúlyozza a jogalkotásra irányuló javaslatok megfelelő társadalmi 
hatásvizsgálatának szükségességét, többek közt azok az európai munkaerőpiacra és a 
társadalom életszínvonalára gyakorolt hatásait;

13. javasolja, hogy a Bizottság minden, az adminisztratív terheket csökkentő javaslattal 
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kapcsolatban végezzen hatásvizsgálatot, ami lehetővé teszi ezen javaslatok esetleges 
mellékhatásainak kimutatását; 

14. emlékeztet arra, hogy az objektív hatásvizsgálat érdekében a Bizottságnak rendszeres 
konzultációt kell folytatnia valamennyi érdekelt féllel, beleértve a kis- és 
középvállalkozásokat is; úgy véli, hogy az érdekelt feleket feltétlenül szükséges jobban 
tájékoztatni a konzultációkban való részvétel lehetőségéről és utal a konzultáció 
időtartamára vonatkozó 8 hetes határidő meghosszabbítására; felhívja a Bizottságot, hogy 
készítse el és tegye közzé a következő évre tervezett hatásvizsgálatok érthető listáját 
annak érdekében, hogy az érdekelt felek megfelelően fel tudjanak azokra készülni;

15. hangsúlyozza, hogy a hatásvizsgálatok minőségét folyamatosan ellenőrzés alatt kell 
tartani; üdvözli a Hatásvizsgálati Tanács véleményét a minőség általános javulásáról; 
megállapítja, hogy a Tanács szigorú követelményeket alkalmaz; ugyanakkor úgy véli, 
hogy a Tanács által azonnal elvetett hatásvizsgálatok magas hányada (30%) arra utal, 
hogy azok minőségét a Bizottság megfelelő szolgálatainak tovább kell javítaniuk; felszólít 
továbbá a Tanács rendelkezésére álló emberi erőforrások növelésére. 

16. elégedetten veszi tudomásul a Bizottság által kidolgozott, a hatásvizsgálatok elvégzésével 
kapcsolatos új iránymutatásokat, különösen a szubszidiaritás és arányosság elveire
vonatkozó kérdéscsoport bevonását illetően; reméli, hogy az új iránymutatások jelentős 
mértékben hozzájárulnak a hatásvizsgálatok elvégzésnek gördülékenyebbé tételéhez, és 
ezáltal a jogalkotásra  irányuló javaslatok minőségének javításához;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy pontosítsa Barroso elnök politikai iránymutatásában 
felvázolt „smart regulation” menetrendjét, különös tekintettel az utólagos értékelés terén 
tett erőfeszítések fokozására;

18. felszólítja a Bizottságot, hogy rendszeresen végezze el az elfogadott jogszabályok 
utólagos értékelését többek közt annak érdekében, hogy lehetőségeihez mérten 
ellenőrizze, hogy a javaslatairól készített hatásvizsgálatok prognózisa mennyire volt 
helyes;

19. üdvözli a Számvevőszék a hatásvizsgálatok rendszerének vizsgálatát célzó 
kezdeményezését és érdeklődéssel várja annak eredményeit;

Az adminisztratív terhek csökkentése

20. hangsúlyozza az Európai Unióban a vállalkozások működési költségei csökkentésének 
jelentőségét, hogy a nehéz gazdasági körülmények közötti eredményes munkát 
végezhessenek; ugyanakkor megállapítja, hogy a vállalkozások adminisztratív terheinek 
csökkentése nem vezethet a munkabiztonsági előírások enyhüléséhez.

21. elégedetten veszi tudomásul a Bizottság a javaslatok elkészítésében végzett eddigi 
munkájának eredményét, amelyek elfogadása után az adminisztratív terhek akár 35%-kal 
is csökkenhetnek 2012-ig, ez pedig túllépi az eredetileg vállalt 25%-os csökkentést;
megállapítja, hogy az ily módon keletkezett megtakarítás meghaladhatja a 40 milliárd 
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eurót is1;

22. különösen felhívja a figyelmet az azokkal a bizottsági javaslatokkal kapcsolatos 
munkálatok előrehaladására, amelyek a legnagyobb megtakarítási potenciállal 
rendelkeznek (mint pl. a mikrovállalkozások mentesítése a számvitelre vonatkozó uniós 
követelmények alól és a HÉA-irányelv az elektronikus számlázás megkönnyítése 
érdekében történő módosítása); felszólítja a tagállamokat a Tanácsban való konstruktív 
együttműködésre és az elfogadott jogszabályok saját jogrendjükbe történő hatékony
beillesztésére;

23. megállapítja, hogy az adminisztratív terhek széleskörű alapfelmérésének programja 
hasznos, de költséges programnak bizonyult; felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg az 
adminisztratív terhek mérésének alternatív módszereit, mint például az érdekelt felekkel
történő konzultációt, amely konkrét esetekben lehetővé teszi ezeknek a terheknek az
eltörlését;

24. egyúttal megállapítja, hogy a külön internetes oldalon online beérkezett javaslatok száma
viszonylag alacsony (2008-ban 148); úgy véli, a Bizottságnak általánossá kellene tennie a 
lehetőséget, hogy bármelyik érdekelt felhívhassa a figyelmet az európai vagy nemzeti 
szabályozásból fakadó túlzott adminisztratív költségekre;

25. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az elektronikus kommunikációs eszközök tökéletesen 
alkalmasak az adminisztratív terhek csökkentésére, és sürgeti az európai közigazgatás 
korszerűsítését célzó e-Bizottság 2006-2010 közleményben, valamint az i2010 
stratégiában foglaltak megvalósítását;

26. sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa az adminisztratív terhek csökkentésére vonatkozó
ágazati tervekben foglaltak megvalósítását; kötelezettséget vállal saját vonatkozó 
jogalkotási javaslatainak hatékonyabb ellenőrzésére;

27. üdvözli a független érdekképviselőkből álló, adminisztratív terhekkel foglalkozó magas 
szintű munkacsoport pozitív hozzájárulását az Európai Bizottság e terhek csökkentését 
célzó programjához; támogatja a munkacsoport mandátumának 2013-ig történő 
meghosszabbítását annak érdekében, hogy az folytathassa az adminisztratív terhek
csökkentését célzó program európai uniós és tagállami szinten történő végrehajtásának 
értékelését; úgy véli, hogy a munkacsoportot más tagállamok további szakértőivel kellene 
kibővíteni;

28. felhívja a figyelmet arra, hogy az uniós polgárok nem tudják megkülönböztetni az európai 
szabályozásból eredő adminisztratív terheket a nemzeti szabályozás által hozzátett 
terhektől, és hogy a nemzeti adminisztratív terhek is hozzájárulnak az Európai Unióról 
alkotott negatív képhez;

29. felhívja a figyelmet arra, hogy az adminisztratív terhek csökkentését célzó program 
sikerének biztosításához szükség van a Bizottság a tagállamokkal való aktív 
együttműködésére az eltérő értelmezések és további szabályozások bevezetésének (gold-

                                               
1 Lásd az „Az adminisztratív terhek Európai Unión belüli csökkentésére irányuló cselekvési program – Ágazati
csökkentési tervek és a 2009. évi tevékenységek” című közlemény (COM(2009)0544) 6. oldalát.
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plating) elkerülése érdekében;

30. felhívja a tagállamokat, hogy az adminisztratív terhek csökkentése terén kitűzött céljaikat 
következetesen valósítsák meg; arra ösztönzi a független érdekképviselőkből álló, 
adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoportot, hogy felügyelje a 
tagállamok által kitűzött célok végrehajtását; ezen kívül pedig számít ezen a területen a 
nemzeti parlamentekkel való eredményes együttműködésre;

Intézményi és eljárási észrevételek

31. elismeri a Bizottság az európai jog egységesítésére és egyszerűsítésére irányuló javaslatok
kidolgozásában és előkészítésében végzett eddigi munkáját; egyúttal emlékeztet a jó
intézményközi együttműködés megőrzésének szükségességére e területen, különösen 
olyan esetekben, amikor a Bizottság feleslegesnek ítélt javaslatokat von vissza;

32. felhívja a Bizottságot, hogy tovább folytassa a jogszabályok egységes szerkezetbe 
foglalásának alkalmazását, valamint hogy terjessze elő az egységes szerkezetbe foglalási 
program egészének eredményeit tárgyaló, 2009. évre tervezett jelentését1;

33. hangsúlyozza, hogy egy hatályos jogszabály módosítását mindig átdolgozás formájában 
kell elvégezni; ugyanakkor elismeri és tiszteletben tartja azokat a jogokat, amelyekkel a 
Bizottság a jogalkotási eljárás terén rendelkezik;

34. emlékeztet arra, hogy a jogszabályok egyszerűsítésére irányuló többi kezdeményezésre a 
rendes jogalkotási eljárás, és az arra kötelező érvényű határidők vonatkoznak; 
mindemellett megerősíti, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a Bizottság 
javaslatait a lehető legrövidebb határidőn belül kezelje;

35. felhívja a figyelmet a Szerződés2 egyértelmű előírására, amely kizárja a Szerződés az 
adott területre vonatkozó rendelkezéseiben előírtaktól eltérő jogszabályok a Tanács vagy a 
Parlament általi elfogadását; 

36. óva int az önszabályozáshoz, társszabályozáshoz vagy más, nem jogalkotási eszközhöz 
elengedhetetlen jogalkotási gyakorlatról való lemondásról; úgy véli, hogy minden esetben 
alaposan ki kell vizsgálni egy ilyen választás következményeit, figyelembe véve a 
Szerződés rendelkezéseit és az egyes intézmények tényleges szerepét; 

37. emlékeztet ugyanakkor arra, hogy az ún. nem kötelező erejű jogi eszközöket a hatályos 
jogszabályok jogbiztonságának és érthetőségének sérelme nélkül, a legnagyobb 
körültekintéssel kell alkalmazni;

38. üdvözli a végrehajtási intézkedések rendszerével (komitológiával) kapcsolatos felgyorsult 
dokumentum- és információcserét, különösen az új, a nyomon követéshez kapcsolódó  
szabályozási eljárást; egyúttal kifejezi azon reményét, hogy a Lisszaboni Szerződés által 
bevezetett új rendszerre történő átállás zökkenőmentesen és felesleges késlekedés nélkül
valósul meg;

                                               
1 Lásd a „Harmadik jelentés a szabályozási környezet egyszerűsítését célzó stratégia eredményeiről” című 
munkadokumentum (COM(2009)0017) 5. pontját
2 EUMSz 296. cikk (3) bekezdés 
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39. üdvözöl ezen felül számos, a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett intézményi változást, 
amelyek hatással lesznek az Európai Unió jogalkotására; különösen hangsúlyozza az 
európai állampolgári kezdeményezés jelentőségét, és elégedetten veszi tudomásul az 
Európai Bizottság ezzel kapcsolatos zöld könyvét;

40. felhívja a Bizottságot, hogy a közösségi jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló
eddigi parlamenti állásfoglalások fényében maradéktalanul használja ki a Lisszaboni 
Szerződés 258. és 260. cikke alapján őt megillető jogokat, különös tekintettel az 
irányelvekkel kapcsolatos átültetési intézkedésekről szóló értesítés hiányára;

41. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, (valamint a ...).
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INDOKOLÁS

Az Európai Unióban a jogalkotás minőségének javításáról (better law-making) szóló jelentés 
jelentősége miatt számtalan problémát foglal magába. A szubszidiaritás és arányosság elvein 
kívül a szabályozási környezet egyszerűsítését (better regulation) célzó stratégia egészére is 
kiterjed európai szinten. A program a hatékonyabb jogalkotásról szóló, 2003-as 
intézményközi megállapodással vette kezdetét, és az előző két parlamenti ciklus alatt számos 
parlamenti állásfoglalás tárgya volt. A stratégia részét képezi a jogszabályok társadalmi, 
gazdasági és környezeti hatásainak előrejelzése, az adminisztratív terhek csökkentése, és a 
már hatályban lévő jogszabályozok egyszerűsítése és egységesítése.

E jelentéstervezet egyszerre utal a jogalkotás minőségének javításáról szóló 15. és 16., a 2007. 
és a 2008. évre vonatkozó bizottsági jelentésekre, a jobb szabályozás harmadik stratégiai 
felülvizsgálatára (2009. január 28., annak mellékleteivel), az adminisztratív terhek 
csökkentéséről szóló 2009. október 22-i cselekvési tervre, valamint más, különféle 
intézmények által elfogadott dokumentumokra, beleértve a hatékonyabb jogalkotásról és a 
közösségi jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló legutóbbi parlamenti 
állásfoglalásokat. 

E jelentés továbbá megfelelő alkalmat kínál arra, hogy néhány olyan lényeges intézményi 
kérdést is felvessen, amelyek a Lisszaboni Szerződés (2009. december 1-jei) hatályba
lépésével állnak kapcsolatban és a jövőben hatást gyakorolhatnak a jogalkotásra. 

A tervezet által érintett legfontosabb kérdések:

 A szubszidiaritás és arányosság elvei
Ezek az elvek az elsődleges jog alapvető követelményei, és helyes alkalmazásuknak célja, 
hogy az európai jog megfelelő módon kapcsolódhasson az állampolgárok elvárásaihoz. 
Másfelől, ezen elvek lehetővé teszik a tagállamok számára saját jogalkotási hatáskörük 
gyakorlását, a különböző szintű kormányzati együttműködések szellemében, erősítve 
egyúttal a jogbiztonságot. 
A Lisszaboni Szerződés a szubszidiaritás elvével kapcsolatban jelentősen erősíti a nemzeti 
parlamentek szerepét. A Bizottság már most megküldi a parlamenteknek az összes 
jogszabálytervezetet, mégis csak néhány parlament küldi vissza véleményét rendszeresen. 
A közeljövőben a nemzeti parlamenteket együttműködésre és az új lehetőségek 
kihasználására kell ösztönözni.

 Hatásvizsgálat
A hatásvizsgálatok igen fontos elemei a jogalkotási folyamatnak, és a Parlament több 
alkalommal felhívta a figyelmet arra, hogy a bizottsági szolgálatok a legkörültekintőbben
készítsék el azokat. A Bizottság a Parlament kérésére válaszolva 2006-ban létrehozta a 
Hatásvizsgálati Tanácsot, amely a Bizottság belső szerve, és közvetlenül annak elnöke alá 
van rendelve. Ez a szerv ellenőrzi a hatásvizsgálatok minőségét, mielőtt az adott 
jogszabály tervezetét a Bizottság hivatalos jogalkotásra irányuló javaslataként 
előterjesztenék. A tanács eddigi tevékenységének eredményeire való tekintettel biztosítani 
kell teljes függetlenségét és a megfelelő munkafeltételeket. A tanács jelenleg 5 tagból 
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(vagy helyetteseikből) áll, akiket 15 megfelelő álláshely támogat, ez azonban nem tűnik 
elegendőnek, tekintettel arra, hogy a Bizottság az összes főigazgatóságától beérkező és 
minden szabályozási területet lefedő tervezetek hatásvizsgálatát véleményezi. 2009 
januárjában többek közt épp a Hatásvizsgálati Tanács véleményének hatására fogadott el a 
Bizottság új iránymutatásokat a hatásvizsgálatok elvégzéséről. 
Annak ellenére, hogy a Jogi Bizottság egyidejűleg egy külön jelentést is készít a 
hatásvizsgálatok elvégzéséről, a jelentés előadója indokoltnak vélte, hogy tervezetében
hivatkozzon a fenti kérdésekre.

 Az adminisztratív terhek csökkentése
Tekintettel az európai szabályozásból eredő adminisztratív költségek 2012-ig 25% való 
csökkentésének nagyra törő céljára, a jelentés előadója megvizsgálta mind ezeknek a 
költségeknek a mérési módszertanát, mind pedig az Unió intézményei és a tagállamok 
közötti, a csökkentésre irányuló együttműködést. Úgy tűnik, különösen fontos az az
információ, hogy az adminisztratív költségek széles körű alapfelmérése alapján úgy 
értékelték, hogy 72 uniós jogszabály 486 értesítési kötelezettséget tartalmaz, ami a 
tagállamok számára több mint tízezer átültetési intézkedést jelent. Ráadásul a becslések 
szerint az EU-ból származó adminisztratív terhek 32%-át az eredményezi, hogy egyes 
tagállamok úgy döntenek, az uniós jogot az EU-szabályozás követelményeit meghaladó
mértékben ültetik át (túlzottan szigorú átültetés), illetve hogy adminisztratív eljárásaik 
nem hatékonyak. Ez mutatja, hogy a tagállamok milyen fontos szerepet játszanak az 
adminisztratív terhek csökkentésében, és hogy az uniós szabályozás átültetését aktívan és 
mélyrehatóan nyomon kell követni. 
A Bizottság által az adminisztratív terhek csökkentésre vonatkozó ágazati tervek 2009 
októberi megfogalmazásával összhangban szükségesnek tűnik az egyes jogalkotási 
javaslatokkal kapcsolatos állásfoglalások előterjesztése. A tervezet nagyra értékeli
továbbá a független érdekképviselőkből álló, adminisztratív terhek csökkentésével 
foglalkozó magas szintű munkacsoport szerepét, amelynek vezetője, Edmund Stoiber a 
Jogi Bizottság vendége volt 2009 novemberében.

 A szabályozás egyszerűsítése és egységesítése.
Ezzel összefüggésben mérlegelni kell a „Harmadik jelentés a szabályozási környezet 
egyszerűsítését célzó stratégia eredményeiről” című bizottsági munkadokumentumot, 
amely tájékoztatást ad konkrét javaslatokkal kapcsolatban, valamint a Bizottság 
munkamenetrendjét is tartalmazza. A Parlamentnek hangsúlyoznia kell támogatását a 
stratégia és a folyamat általános céljai iránt, bár a Jogi Bizottság az átdolgozás és az 
egységes szerkezetbe foglalás során a szabályozás aktualizálásával kapcsolatos
tapasztalata szerint lehetne még javítani az intézményközi együttműködésen.

Hat évvel a hatékonyabb jogalkotásról szóló 2003-as intézményközi megállapodás aláírását 
követően már lehetséges levonni bizonyos következtetéseket, és elgondolkodni azon, hogyan 
lehetne tovább javítani ezt az együttműködést. Az előadó véleménye szerint nem feltétlenül 
szükséges már ebben a tervezetben meghatározni a vonatkozó megállapodásokkal (a 
hatásvizsgálatokra vonatkozó közös megközelítéssel is) kapcsolatos módosítási javaslatokat. 
Felhívja azonban a figyelmet a Parlamenti Reform Munkacsoport záró jelentésében, valamint 
az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 2010. február 9-i 
keretmegállapodásban foglalt lényeges útmutatásokra. 
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A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése kapcsán pedig az előadó különösen felhívja a 
figyelmet az európai állampolgári kezdeményezésre, amely lehetővé teszi az állampolgárok 
számára az aktív részvételt az európai jogalkotásban. Az előadó felhívja a Bizottságot, hogy 
minél hamarabb mutassa be végrehajtási szabályokra irányuló javaslatait. Figyelemre méltó a 
Szerződéssel bevezetett átruházható és végrehajtó intézkedések új felosztása is.  


