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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az uniós célravezető szabályozásról, szubszidiaritásról és arányosságról – a jogalkotás 
minőségének javítása 2011-ben – 19. jelentés

(2013/2077(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásra1,

– 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 szubszidiaritás és az arányosság 
elvének alkalmazásáról szóló 18. jelentésről (2010) szóló, 2012. szeptember 13-i 
állásfoglalására2, 

– tekintettel a jogalkotás minőségének javításáról, a szubszidiaritásról és az arányosságról, 
valamint az intelligens szabályozásról szóló, 2011. szeptember 14-i állásfoglalására3,

– tekintettel a független hatásvizsgálatok biztosításáról szóló, 2011. június 8-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló bizottsági jelentésre (a jogalkotás 
minőségének javítása 2011. – 19. jelentés) (COM(2012)0373),

– tekintettel az uniós szabályozás célravezetőségéről szóló bizottsági közleményre 
(COM(2012)0746),

– tekintettel az „Intelligens szabályozás – válasz a kis- és középvállalkozások 
szükségleteire” című bizottsági közleményre (COM(2013)0122),

– tekintettel „A kkv-kal kapcsolatos intelligens szabályozás – Nyomon követés és 
konzultáció” című bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0060),

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

– tekintettel az intelligens szabályozásról szóló, 2013. május 30-i tanácsi következtetésekre;

– tekintettel a független érdekképviselőkből álló, adminisztratív terhekkel foglalkozó magas 
szintű munkacsoport „Európa jobban is teljesíthet: az uniós jogszabályok lehető legkisebb 

                                               
1 HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0340.
3 HL C 51. E, 2013.2.22., 87. o.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0259.
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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 
(A7-0000/2013),

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

B. mivel a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2003. évi intézményközi megállapodás 
főként 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;

Általános megjegyzések

1. hangsúlyozza, hogy az európai szinten előterjesztett és elfogadott jogszabályoknak 
egyszerűnek, könnyen érthetőnek és mindenki számára hozzáférhetőnek kell lenniük; 
elismeri, hogy a gazdasági válság fokozott terhet ró a nemzeti közigazgatási erőforrásokra, 
és úgy véli, hogy a világos és könnyen átültethető jogszabályok létrehozása iránt vállalt 
kötelezettség segítene e terhek enyhítésében;

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

3. emlékeztet azon korábbi észrevételeire, miszerint a Hatásvizsgálati Testület és a nemzeti 
parlamentek számos alkalommal megállapították, hogy a Bizottság hatásvizsgálatai nem 
vették kellőképpen figyelembe ezeket az elveket; ismételten csalódottságát fejezi ki 
amiatt, hogy e bírálatokat még egy évig hangoztatni kellett;

4. ismételten felszólít arra, hogy a Lisszaboni Szerződéssel létrehozott új szabályozási 
környezet figyelembevétele, a jelenlegi legjobb gyakorlatok megszilárdítása és a 
megállapodásnak a jogalkotás minőségének javítására vonatkozó menetrenddel 
összhangban való korszerűsítése érdekében tárgyalják újra a jogalkotás minőségéről szóló 
2003. évi intézményközi megállapodást; javasolja, hogy minden új megállapodás kötelező 
erejű legyen és elfogadása az EUMSZ 295. cikke alapján történjen;

5. úgy véli, hogy a Bizottság által az elfogadott jogszabályok értékelésére és a terhek 
csökkentésére használt rendszerek eltérő elnevezései zavart keltenek és szükségtelenül 
bonyolultak; javasolja, hogy „a jogalkotás minőségének javítása” keretében fogadjanak el 
egy egységes címet, és ismételten felszólít arra, hogy egyetlen biztos legyen felelős a 
kérdésért;
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Szubszidiaritási mechanizmus a nemzeti parlamentek számára

6. úgy véli, hogy a jogszabálytervezetekre való reagáláskor az idő és az erőforrások 
tekintetében a nemzeti parlamentekre nehezedő nyomás hozzájárul az EU-n belül észlelt 
„demokratikus deficithez”; 

7. úgy véli, hogy örvendetesek lennének az e mechanizmus megerősítésére irányuló lépések 
például egy erősebb „piros lap” eljárás bevezetése; javasolja annak mérlegelését, hogy 
szám szerint hány nemzeti parlamenti reagálást követően induljon meg ez az eljárás, 
kizárólag a szubszidiaritás vagy az arányosság elvén alapuljon-e, és milyen hatással 
járjon; véleménye szerint e kérdés megvitatása a nemzeti parlamenteknek biztosított 
hatáskör alakulásának hasznos szakasza, mivel összehangolja az ellenőrzési jogkör 
gyakorlására irányuló ösztönzőket az európai szintű hatásokkal;

8. úgy véli, hogy időközben számos kezdeményezést lehetne bevezetni az európai kérdések 
nemzeti parlamentek általi értékelésének javítása érdekében; különösen a következőket:

– javasolja, hogy a Hivatalos Lapban közzétett jogalkotási aktusok mindig 
tartalmazzanak egy feljegyzést, amely tájékoztat arról, hogy mely nemzeti parlamentek 
reagáltak, és melyek vetettek fel aggályokat a szubszidiaritás elvével kapcsolatban;

– javasolja, hogy iránymutatásokat lehetne kidolgozni, amelyek felvázolják a 
szubszidiaritással kapcsolatos kérdésekre vonatkozó indokolt vélemények kidolgozásának 
kritériumait; 

A jogalkotás minőségének javítása

9. úgy véli, hogy a jogalkotás minőségének javítása előtt álló kihívások leküzdésére 
alkalmazott hatékony megközelítés – a jelenlegi és a jövőbeni jogszabályok tekintetében 
egyaránt – segíteni fogja az európai intézményeket a válságra való reagálásban; úgy véli, 
hogy az európai jogalkotás és a jogalkotási gyakorlatok reformja alapvető fontosságú 
eszköz az európai növekedés és versenyképesség megteremtéséhez;

10. üdvözli, hogy a Bizottság fokozott hangsúlyt helyez a szakpolitikai ciklusra, amelyben az 
európai jogalkotás kezdeményezési, hatásvizsgálati, konzultációs, hatálybaléptetési, 
végrehajtási és értékelési szakaszai egy egységes folyamat részét képezik; úgy véli, hogy 
ebben az összefüggésben a „gondolkozz előbb kicsiben” elvet mindvégig központi 
elemnek kell tekinteni;

11. e tekintetben üdvözli az intelligens szabályozásról, illetve az uniós szabályozás 
célravezetőségéről szóló bizottsági közleményt, valamint a kkv-k számára legnagyobb 
terhet jelentő 10 jogszabályról szóló bizottsági szolgálati munkadokumentumot; 
véleménye szerint e dokumentumok meggyőző haladást képviselnek a jogalkotás 
minőségének javítására vonatkozó menetrend terén, és a Parlament számos korábbi 
kérését tükrözik; 

12. úgy véli, hogy e szavakat most konkrét tettekkel kell alátámasztani; ezért nyomatékosan 
kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő konkrét javaslatokat az általános uniós szabályozási 
teher haladéktalan csökkentésére, és különösen az alábbiakat kéri:
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– tegyen intézkedéseket a legnagyobb terhet jelentő 10 jogszabályról szóló konzultáció 
keretében a kkv-k által Európa-szerte azonosított terhek mihamarabbi csökkentésére;

– új jogszabályok előterjesztésekor – adott esetben – növelje a mentességek és a kevésbé 
szigorú rendszerek alkalmazását a kis- és mikrovállalkozások esetében;

– a jelenlegi jogalkotási ciklus végéig a célravezető és hatásos szabályozás program 
(REFIT) keretében végezze el az értékeléseket a kulcsfontosságú szakpolitikai 
területeken; 

– fogadjon el javaslatokat a REFIT keretében történő egyszerűsítésről és 
tehercsökkentésről 2013 őszén, hogy azokat a jogalkotási ciklus végéig még el lehessen 
fogadni;

– készítsen éves jelentést a szabályozás javításának átfogó menetrendjéről, amelyben 
ismerteti a Bizottság által indított kezdeményezések tekintetében elért haladást és a 
megelőző 12 hónapban a Bizottság által elfogadott új javaslatokból adódóan a 
vállalkozásoknál felmerülő nettó költségeket;

13. emlékeztet a Parlament álláspontjára a szabályozási terhek lehető legkisebbre 
csökkentését célzó egyéb javaslatokkal, többek között a szabályozáson kívüli lehetőségek 
– például az önkéntes intézkedések – figyelembevételével kapcsolatban; úgy véli, hogy a 
Bizottságnak mélyebben fel kell tárnia a „fehér könyv” szakasz bevezetésének lehetőségét 
a jogalkotási folyamatban; úgy véli, hogy ha az érdekelt felek számára lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy észrevételeket tegyenek a javaslattervezetekkel és az azokhoz 
kapcsolódó, nem végleges hatásvizsgálatokkal kapcsolatban, az javítaná a Bizottság által 
előterjesztett jogszabálytervezetek minőségét, és nem hosszabbítaná meg indokolatlanul 
az elfogadásra kerülő jogszabályok kidolgozási szakaszát;

14. emlékeztet továbbá arra, hogy a Parlament felkérte 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; megjegyzi, hogy az uniós jogalkotás nem jelenti automatikusan azt, 
hogy 28 nemzeti jogszabályt kell kidobni az ablakon egyetlen uniós jogszabály 
érvényesítése érdekében, és azt sem, hogy az új európai jogszabály kisebb terhet jelent a 
megfelelő nemzeti jogszabályoknál; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy komolyan vizsgálja 
meg ezt a javaslatot, és 2014-ig, azaz a jelenlegi parlamenti ciklus végéig terjesszen elő 
erre vonatkozó hatásvizsgálatot;

Hatásvizsgálatok és európai hozzáadott érték

15. üdvözli, hogy a Bizottság hatásvizsgálatai megpróbálják széles körűen és átfogóan lefedni 
a lehetséges hatásokat, de véleménye szerint a rendszert még számos tekintetben tovább 
lehetne erősíteni; e tekintetben biztatónak találja a Bizottság azon határozatát, miszerint 
2014. júniusig naprakésszé teszi, egységes szerkezetbe foglalja és felülvizsgálja a 
hatásvizsgálati iránymutatásait, és fenntartja a jogot ahhoz, hogy az elkövetkező 
hónapokban részletes javaslatokkal szolgáljon ezen iránymutatások lehetséges javításaival 
kapcsolatban;
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16. úgy véli, hogy a Bizottság által közzétett hatásvizsgálatnak és a biztosi testület által 
elfogadott jogalkotási javaslat tartalmának teljes összhangban kell lennie; kéri a biztosi 
testület által módosított javaslatra vonatkozó hatásvizsgálatok automatikus frissítését, 
hogy tükrözzék a biztosok módosításait; 

17. felszólítja a Bizottságot a Hatásvizsgálati Testület szerepének és függetlenségének 
megerősítésére, és különösen arra, hogy csak a Hatásvizsgálati Testület kedvező 
véleménye mellett jóváhagyott jogalkotási javaslatokat véglegesítsen és terjesszen elő;

18. úgy véli, hogy a jelenlegi felelősségi nyilatkozat, amely szerint a Bizottság hatásvizsgálata 
„csak az összeállításában részt vevő bizottsági szolgálatokat köti, és nem kötelezi el a 
Bizottságot későbbi határozatainak végleges formája tekintetében”, felhívja a figyelmet a 
jelenlegi rendszer egyik lényeges gyenge pontjára; 

19. üdvözli a Parlamenten belüli pozitív fejleményt, amit a Hatásvizsgálatok és az Európai 
Hozzáadott Érték Igazgatósága képvisel; úgy véli, hogy az egész Parlamentben 
szisztematikusan kellene közelíteni a hatásvizsgálatok mérlegeléséhez; üdvözli, hogy a 
Hatásvizsgálati Igazgatóság rövid összefoglalókat dolgoz ki a bizottsági javaslatokhoz 
tartozó hatásvizsgálatokról, és véleménye szerint ezeknek alapvető részét kell képezniük a 
bizottságok jogalkotási javaslatokról folytatott vitájának; arra kéri a Bizottsági Elnökök 
Értekezletét, hogy mérlegelje, miként hajtható végre legjobban ez az ajánlás; 

20. 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 a 
Hatásértékelési Osztályt; 

21. emlékeztet továbbá a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2003. évi intézményközi 
megállapodásra, és arra ösztönzi a Tanácsot, hogy a 2003. évi megállapodás szerinti 
kötelezettségeinek megfelelően haladéktalanul fejezze be a saját érdemi módosításaira 
vonatkozó hatásvizsgálatok végzésével kapcsolatos saját mechanizmusának kialakítását;

22. kitart amellett, hogy a Bizottság alaposan mérlegelje a saját kezdeményezésű jogalkotási 
jelentéseket kísérő, az európai hozzáadott értékre vonatkozó értékeléseket, és részletesen 
fejtse ki, hogy miért nem fogadja el vagy tartja fontosnak a Parlament által előterjesztett 
indokokat;

o

o     o

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

Az előadó üdvözli a három bizottsági közleményt – nevezetesen a jogalkotás minőségének 
javításáról, az uniós szabályozás célravezetőségéről és a kkv-kra vonatkozó intelligens 
szabályozásról szóló közleményt –, amelyekre e jelentés reagál. Mindazonáltal fel kell hívni a 
figyelmet arra, hogy a Bizottság által az elfogadott jogszabályok értékelésére és a terhek 
csökkentésére használt rendszerek eltérő elnevezései zavart keltenek és szükségtelenül 
bonyolultak, ezért egyetlen megnevezésre van szükség a szabályozás javításának 
menetrendjére vonatkozóan.

Jóllehet a jogalkotás minőségének javításán és a szabályozási és igazgatási terhek 
csökkentésén belül számos területen tapasztalható előrehaladás az EU-ban és a 
tagállamokban, még mindig sok a tennivaló, és végső soron a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló 2003. évi intézményközi megállapodás újratárgyalására van szükség, 
elsősorban a Lisszaboni Szerződéssel létrehozott új jogalkotási környezet figyelembevétele, a 
jelenlegi bevált gyakorlatok megszilárdítása, valamint annak érdekében, hogy a megállapodás 
összhangba kerüljön a jogalkotás minőségnek javítására vonatkozó menetrenddel. E 
megállapodásnak kötelező erejűnek kell lennie az EUMSZ 295. cikkével összhangban, amely 
a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett intézményközi megállapodások új jogalapja.

Szubszidiaritási mechanizmus a nemzeti parlamentek számára

Szélesebb körű vitára van szükség a nemzeti parlamenteknek biztosított hatáskör alakulásáról, 
összehangolva az ellenőrzési jogkör gyakorlására irányuló ösztönzőket az európai szintű 
hatásokkal, figyelembe véve, hogy a jogszabálytervezetekre való reagáláskor az idő és az 
erőforrások tekintetében a nemzeti parlamentekre nehezedő nyomás hozzájárul az EU-n belüli 
„demokratikus deficithez”.

Miközben az ilyen vita az európai integrációs projekt következő lépéseiről folytatott általános 
vita részét képezné, a nemzeti parlamentek ellenőrzési eljárása tekintetében számos gyakorlati 
fejlesztést már most is be lehetne vezetni, például az információ terjesztése, az 
iránymutatások biztosítása, valamint az indokolt véleményekre vonatkozó kritériumok 
megállapítása tekintetében.

A jogalkotás minőségének javítása

Üdvözlendő, hogy hangsúlyt kap a szakpolitikai ciklus, amelyben az európai jogalkotás 
kezdeményezési, hatásvizsgálati, konzultációs, hatálybaléptetési, végrehajtási és értékelési 
szakaszai egy egységes folyamat részét képezik, és ezt hasznos eszköznek kell tekinteni az 
európai növekedés és versenyképesség növelésére irányuló cél megvalósításában.

E tekintetben az uniós szabályozás célravezetőségéről és a kkv-k számára legnagyobb terhet 
jelentő 10 jogszabályról szóló közlemények hiteles – bár pusztán retorikai – előrelépést 
jelentenek a jogalkotás minőségének javítására vonatkozó menetrendben, és számos, a 
Parlament által megfogalmazott korábbi kérést tükröznek. A Parlament ezért arra számít, 
hogy a célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT) – amelyet a jogalkotás 
minőségének javítására vonatkozó menetrend keretében találóbban is el lehetne nevezni –
konkrétabb intézkedéseket hoz és a terhek csökkentését eredményezi.
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Hatásvizsgálatok és európai hozzáadott érték

A Bizottság hatásvizsgálati iránymutatásainak 2014. júniusig történő egységes szerkezetbe 
foglalásáig és felülvizsgálatáig a Parlamentnek fenn kell tartania a jogot ahhoz, hogy az 
elkövetkező hónapokban részletes javaslatokkal szolgáljon ezen iránymutatások lehetséges 
javításaival kapcsolatban. E tekintetben a Parlamentnek át kell gondolnia a független 
hatásvizsgálatok biztosításáról szóló 2011. évi Niebler-jelentést és a közelmúltban létrehozott, 
hatásvizsgálatokkal és az európai hozzáadott értékkel foglalkozó új belső szolgálat 
működését, és fel kell szólítania a Tanácsot arra, hogy e téren kövesse a Parlament példáját.


