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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

18. jelentés a jogalkotás minőségének javításáról – a szubszidiaritás és az arányosság 
elvének alkalmazása (2010) 

(2011/2276(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásra1,

– tekintettel a tagállamok és a Bizottság magyarázó dokumentumokról szóló, 
2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatára2,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság magyarázó dokumentumokról 
szóló, 2011. október 27-i együttes politikai nyilatkozatára3,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács illetékes szolgálatai között létrejött, 
2011. július 22-i gyakorlati megállapodásra az első olvasatban elfogadott megállapodások 
esetében az EUMSZ 294. cikke (4) bekezdésének alkalmazásáról,

– tekintettel a jogalkotás minőségének javításáról, a szubszidiaritásról és az arányosságról, 
valamint az intelligens szabályozásról szóló, 2011. szeptember 14-i állásfoglalására4,

– tekintettel az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló huszonhetedik éves 
jelentésről szóló, 2011. szeptember 14-i állásfoglalására5,

– tekintettel a független hatásvizsgálatok biztosításáról szóló, 2011. június 8-i 
állásfoglalására6,

– tekintettel a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló bizottsági jelentésre (a jogalkotás 
minőségének javítása 2010. – 18. jelentés) (COM(2011)0344),

– tekintettel „A kkv-k szabályozási terheinek minimálisra csökkentése – Az uniós 
szabályozás hozzáigazítása a mikrovállalkozások szükségleteihez” című bizottsági 
jelentésre (COM(2011)0803),

– tekintettel az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2010. évi 28. éves bizottsági 
jelentésről szóló bizottsági közleményre (COM(2011)0588),

– tekintettel az „Intelligens szabályozás az Európai Unióban” című bizottsági közleményre 
COM(2010)0543,

– tekintettel a Versenyképességi Tanács hatásvizsgálatról szóló, 2011. december 5-i 
                                               
1 HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
2 HL C 369., 2011.12.17., 14. o.
3 HL C 369., 2011.12.17., 15. o.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0381.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0377.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0259.
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következtetéseire,

– tekintettel a Versenyképességi Tanács intelligens szabályozásról szóló, 2011. május 30-i 
következtetéseire,

– tekintettel a független érdekképviselőkből álló, adminisztratív terhekkel foglalkozó magas 
szintű munkacsoport „Európa jobban is teljesíthet: az uniós jogszabályok lehető legkisebb 
terhet jelentő módon történő tagállami végrehajtásával kapcsolatos legjobb gyakorlatokról 
szóló jelentés” című, 2011. november 15-i jelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A7-
0000/2012),

A. mivel 2010-ben az Európai Parlament által a nemzeti parlamentektől kapott észrevételek 
száma hétszeresen meghaladta a tőlük kapott indokolt vélemények számát;

B. mivel az intelligens szabályozás menetrendje kísérletet tesz a szabályozás javítására, az 
uniós jogszabályok egyszerűsítésére és az igazgatási és szabályozási terhek csökkentésére 
irányuló erőfeszítések megszilárdítására, valamint arra, hogy elinduljon a tényeken 
alapuló politikai döntéshozatalon – amelyben alapvető szerepet játszik a hatásvizsgálat és 
az utólagos ellenőrzés – nyugvó jó kormányzáshoz vezető úton;

C. mivel a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2003. évi intézményközi megállapodás 
többek között az uniós intézmények által az együttes politikai nyilatkozatok elfogadásakor 
alkalmazott – a magyarázó dokumentumokkal és az EUMSZ 294. cikkének végrehajtására 
vonatkozó titkársági szintű gyakorlati szabályokkal kapcsolatos – elszigetelt megközelítés 
miatt már nem illeszkedik a Lisszaboni Szerződéssel létrehozott jelenlegi jogalkotási 
környezetbe;

D. mivel a jogalkotási aktusok esetében az EUMSZ 290. cikke szerinti, felhatalmazáson 
alapuló aktusok vagy az EUMSZ 291. cikke szerinti, végrehajtási aktusok alkalmazása 
közötti helytelen választás az érintett jogszabály Bíróság általi megsemmisítésének 
kockázatával jár;

Általános megjegyzések

1. hangsúlyozza, hogy feltétlenül szükség van egyértelmű, egyszerű, könnyen érthető és 
mindenki számára hozzáférhető jogszabályokra;

2. hangsúlyozza, hogy a jogalkotás során az uniós intézményeknek tiszteletben kell tartaniuk 
a szubszidiaritás és az arányosság elvét;

3. súlyos aggodalmának ad hangot a hatásvizsgálati testület azon nézetével kapcsolatban, 
miszerint hatásvizsgálataiban a Bizottság gyakran nem veszi kellőképpen figyelembe 
ezeket az elveket; véleménye szerint rendkívül fontos, hogy az említett elvek tiszteletben 
tartása érdekében a Bizottság kezelje az e területen mutatkozó hiányosságokat;

4. ismételten felszólít arra, hogy a Lisszaboni Szerződés által létrehozott új szabályozási 
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környezet figyelembevétele, a jelenlegi legjobb gyakorlat megszilárdítása és a 
megállapodásnak az intelligens szabályozás menetrendjével összhangban való 
korszerűsítése érdekében tárgyalják újra a jogalkotás minőségéről szóló 2003. évi 
intézményközi megállapodást; javasolja, hogy ennek keretében fogadjanak el a 
felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási aktusok közötti választóvonalt megállapító 
szabályokat;

A nemzeti parlamentek által végzett szubszidiaritásellenőrzés

5. megjegyzi, hogy a hatásvizsgálati testületnek a szubszidiaritás figyelembevételével 
kapcsolatos kifogásai azokban az észrevételekben is megjelentek, amelyeket a nemzeti 
parlamentek a Lisszaboni Szerződés által bevezetett szubszidiaritásellenőrzési 
mechanizmus keretében tettek; megjegyzi ugyanakkor, hogy 2010-ben egyetlen 
alkalommal sem érték el a Szerződésekhez csatolt 2. jegyzőkönyv szerinti hivatalos 
eljárások működésbe lépéséhez szükséges küszöböt; 

6. véleménye szerint a Szerződésekben megállapított azon jelenlegi időkeret, amely a 
nemzeti parlamentek számára a szubszidiaritásellenőrzés elvégzésére rendelkezésre áll, 
gyakran elégtelen; javasolja, hogy a Parlament, a Bizottság és a nemzeti parlamentek 
képviselői vizsgálják meg, miként enyhíthetők a nemzeti parlamentek 
szubszidiaritásellenőrzési mechanizmusban való részvételét gátló akadályok;

7. e tekintetben üdvözli a felülvizsgált IPEX weboldal bevezetését, amely katalizátorszerepet 
játszhat a szubszidiaritásellenőrzési mechanizmus működésének további javításában, 
illetve a mechanizmusban való szerepvállalásban;

Tényeken alapuló politikai döntéshozatal

8. hangsúlyozza az intelligens szabályozás menetrendje és az új szabályozási megközelítések 
kialakításának jelentőségét annak érdekében, hogy az uniós szabályozás megfelelően 
betöltse rendeltetését és képes legyen hatékonyan hozzájárulni a versenyképesség és a 
növekedés jövőbeli kihívásainak kezeléséhez;

9. hangsúlyozza az Európai Parlament elkötelezettségét az intelligens szabályozás 
menetrendje értelmében rá háruló feladatok mellett, és arra bátorítja a jogalkotási 
munkában részt vevő bizottságokat, hogy mindennapi munkájuk során vegyék igénybe a 
Parlament Hatásértékelési Igazgatóságát; emlékeztet arra, hogy a Parlament és a Tanács a 
hatásvizsgálatokra vonatkozó 2005. évi intézményközi közös megközelítésben elkötelezte 
magát amellett, hogy az érdemi módosítások elfogadását megelőzően hatásvizsgálatokat 
végez, és felszólítja a bizottságokat, hogy e kötelezettségvállalás végrehajtásakor vegyék 
igénybe az új Hatásértékelési Igazgatóságot;

10. azt javasolja, hogy a hatásvizsgálatokkal kapcsolatos szisztematikusabb, Parlamenten 
belüli megközelítés részeként kérjék fel a Hatásértékelési Igazgatóságot arra, hogy az 
egyes hatásvizsgálatokról készítsen rövid összefoglalót, amelyet az előzetes eszmecsere 
alkalmával vitatnának meg; javaslata szerint ez az összefoglaló magában foglalna egy 
rövid következtetést a hatásvizsgálat minőségéről, valamint egy rövid feljegyzést a főbb 
megállapításokról és a Bizottság elemzéséből kimaradt kérdésekről; véleménye szerint ez 
nagymértékben erősítené a jogszabálytervezetek Parlament általi ellenőrzését;
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11. alapvető jelentőségűnek tartja, hogy a Hatásértékelési Igazgatóság által alkalmazott 
módszertanok összeegyeztethetőek és összehasonlíthatóak legyenek a Bizottság által 
képviselt megközelítéssel, és felszólítja a Parlamentet és a Bizottságot, hogy e tekintetben 
teljes mértékben működjenek együtt; 

12. emlékeztet a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2003. évi intézményközi 
megállapodásra, és arra bátorítja a Tanácsot, hogy a 2003. évi megállapodás szerinti 
kötelezettségeivel összhangban haladéktalanul fejezze be a hatásvizsgálatok végzésével 
kapcsolatos saját mechanizmusának kialakítását;

13. arra bátorítja a Bizottságot, hogy folytassa a hatásvizsgálatokkal kapcsolatos saját 
megközelítésének javítását; felszólítja a hatásvizsgálati testület szerepének megerősítésére 
és különösen arra, hogy kizárólag abban az esetben véglegesítsen és nyújtson be 
jogalkotási javaslatokat, ha azokat a testület kedvező véleményével jóváhagyta; 

A szabályozási terhek minimálisra csökkentése

14. üdvözli a kkv-k szabályozási terheinek minimálisra csökkentéséről szóló bizottsági 
közleményt; véleménye szerint alapvető fontosságú, hogy a jogszabályok készítésénél a 
Bizottság tiszteletben tartsa a „gondolkozz először kicsiben” elvet, és biztatónak tartja a 
Bizottság elkötelezettségét és azon szándékát, hogy meghaladja a jelenlegi 
megközelítéseket, és könnyített rendszereket, valamint a kisebb vállalkozásokra 
vonatkozó kivételeket alkalmazzon; 

15. emlékeztet a Parlament szabályozási kivételekkel kapcsolatos álláspontjára, és arra sürgeti 
a Bizottságot, hogy a kivételeket minden olyan esetben alkalmazza a kkv-kra, amikor a 
szabályozási rendelkezések aránytalanul érintenék őket, és nincs megalapozott indoka a 
kkv-k jogszabályok hatálya alá vonására;

16. emlékezteti a Bizottságot ugyanakkor arra, hogy a bizonyítási teher megfordításának nem 
kellene automatikusan a kkv-kat figyelmen kívül hagyó, bonyolultabb jogszabályokhoz 
vezetnie; felszólítja a Bizottságot, hogy ha egy mód van rá, törekedjen a jogszabályok 
egyszerűsítésére, és továbbra is a jogszabályok szövegezésére vonatkozó azon vezérelvek 
szerint készítsen és nyújtson be javaslatokat, amelyek szerint a kkv-k számára biztosítani 
kell a hozzáférhetőséget és a könnyű végrehajthatóságot, még abban az esetben is, ha 
rájuk valamilyen kivétel alkalmazható; 

17. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak biztosítania kell, hogy valamennyi igazgatóságán 
következetesen alkalmazzák a megerősített kkv-tesztet, és arra bátorítja a tagállamokat, 
hogy építsenek be hasonló szempontokat nemzeti döntéshozatali eljárásaikba; 

18. üdvözli a Bizottság által javasolt, a jogszabályokkal kapcsolatos testre szabott 
megközelítést; felszólít arra, hogy vegyék fontolóra a testre szabott megközelítéseknek a 
hatályos jogszabályok felülvizsgálata során történő lehetséges jövőbeli alkalmazását;

Nyomon követés, utólagos ellenőrzések és visszajelzés a politikai döntéshozatali ciklus 
számára

19. üdvözli a végrehajtással kapcsolatos információk nyilvánosságra hozataláról szóló 
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parlamenti ajánlás Bizottság általi elfogadását, ezzel kezelve a túlszabályozás 
problémáját; emlékezteti a Bizottságot és a Tanácsot arra, hogy a terhek csökkentésére 
irányuló jelenlegi és jövőbeli programok sikeressége érdekében a Bizottság és a 
tagállamok közötti aktív együttműködésre van szükség, amelynek révén elkerülhetők a 
jogszabályok értelmezése és alkalmazása terén mutatkozó eltérések;

20. véleménye szerint mindenképpen jó szándék vezérli az egyszerűsítés terén hiányosságokat 
mutató uniós intézmények megnevezésére és az ezzel járó szégyenkeltésre irányuló 
javaslatokat; véleménye szerint ugyanakkor az érintett szereplőknek és intézményeknek a 
jogalkotást megelőző eljárásban való építőbb jellegű részvétele, az egyszerűsítés melletti 
általános kötelezettségvállalása, illetve az intelligens szabályozás menetrendjéhez való 
csatlakozása szükségtelenné tenné az efféle nyilvánosságot; javasolja ugyanakkor, hogy 
nevezzék meg az irányelvek átültetése terén a legnagyobb túlszabályozást mutató 
tagállamokat azon tagállamokkal együtt, amelyek az uniós jog késedelmes vagy elégtelen 
átültetése terén a legnagyobb jogsértőknek számítanak;

21. emlékeztet azon korábbi kijelentésére, miszerint el kell végezni a Bizottság által 
megkezdett konzultációs folyamat átfogó felülvizsgálatát, és reméli, hogy a Bizottság 
2012 vége előtt elfogadja a Parlament e kérdésben tett ajánlásait; 

A folytonosság és az éberség biztosítása

22. hangsúlyozza ezen intézkedések szerepének fontosságát az új erőre kapott uniós gazdasági 
növekedés kulcsfontosságú elemeként; e tekintetben emlékeztet az intelligens 
szabályozásról szóló állásfoglalására és felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be a 
kiegyenlítő szabályozást végrehajtó javaslatokat, amelyek előírnák, hogy az újabb terheket 
bevezető új jogszabályok elfogadását megelőzően azonosítsák az e teherrel egyenértékű 
teherkiegyenlítéseket; emlékeztet továbbá az adminisztratív teher csökkentésére irányuló 
program anyagi és időbeli hatályának kiterjesztése melletti álláspontjára, és arra sürgeti a 
Bizottságot, hogy a 2013. évi munkaprogramjába vegyen fel az általános szabályozási 
teher csökkentésének szükségességével foglalkozó programot; 

o

o     o

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

Az intelligens szabályozás menetrendje a szabályozás javítása, az uniós jogszabályok 
egyszerűsítése és az igazgatási és szabályozási terhek csökkentésére irányuló erőfeszítések 
megerősítésére tesz kísérletet. A menetrend az uniós intézmények számára újabb lehetőséget 
kínál arra, hogy teljes mértékben alkalmazzák a tényeken alapuló politikai döntéshozatalon –
amelyben alapvető szerepet játszik a hatásvizsgálat és az utólagos ellenőrzés – nyugvó jobb 
kormányzást. Az intelligens szabályozásról szóló bizottsági közlemény az Európai Tanács 
növekedést és foglalkoztatást célzó megújult lisszaboni stratégiáról szóló 2007. tavaszi 
ülésének elnökségi következtetéseire, valamint a Bizottság elnökének, José Manuel 
Barrosónak a Politikai iránymutatások a következő Bizottság számára című dokumentumára 
terjed ki, amely javaslatot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a lisszaboni stratégia alakuljon át 
az „EU 2020” stratégiává, ezzel hangsúlyozva az intelligens szabályozás útján megvalósuló 
versenyképességet és az igazgatási terhek csökkentését és biztosítva a piacok 
működőképességét az emberek számára.

Más uniós intézményekkel és a tagállamokkal együtt a Parlamentnek most mindent meg kell 
tennie annak érdekében, hogy kihasználja e lendület adta lehetőségeket és valamennyi érintett 
területen fokozza a tevékenységeket. Különösen nagy szükség van arra, hogy a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló 2003. évi intézményközi megállapodást – például a megfelelési 
táblázatok, a jogalkotási eljárások gyakorlati módozatai és a felhatalmazáson alapuló és 
végrehajtási aktusok közötti választóvonal tekintetében – hozzáigazítsák a Lisszaboni 
Szerződéssel létrehozott jelenlegi jogalkotási környezethez. Fel kell lépni továbbá a nemzeti 
parlamentek által végzett szubszidiaritásellenőrzések, valamint a Parlament és a Tanács által 
végzett hatásvizsgálatok területén is. Végül megfelelően nyomon kell követni az elfogadott 
jogszabályok működését, többek között annak érdekében, hogy rendelkezésre álljanak a 
javításra szoruló jogszabályok módosításához felhasználható visszajelzések, valamint 
leküzdjék a túlszabályozás gyakorlatát (ami az irányelvben nem szereplő, a polgárok és a 
vállalkozások számára további szükségtelen terhet képező további nemzeti követelmények 
bevezetését jelenti).

A Bizottság várhatóan 2012 második felében nyújt be jelentést az intelligens szabályozás 
menetrendjével kapcsolatban elért előrehaladásról. A Parlamentnek továbbra is ügyelnie kell a 
hiányosságok meghatározására, és javaslatokat kell tennie az e területen esedékes javításokra.


