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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a szabályozási környezet egyszerűsítésére („egyszerűsítés”) irányuló 
kezdeményezések különböző formákban és tartalmakkal több mint tíz éve az 
intézmények napirendjén vannak,

B. mivel a Bizottság „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása: a szabályozási 
környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról” című 2005. október 25-i közleményében 
(COM(2005)0535) az egyszerűsítést – helyesen – nem a kodifikációtól, az átdolgozástól 
vagy az egyszerű hatályon kívül helyezéstől eltérő jogalkotási technikaként jelöli meg, 
hanem egy mindezen eszközöket magában foglaló átfogó folyamatként, amelynek célja, 
hogy a közösségi és nemzeti normákat könnyebben alkalmazhatóvá és így kevésbé 
költségessé tegye,

C. mivel a Bizottság úgy tekint e folyamatra, mint a lisszaboni stratégiát szolgáló eszközre,

D. mivel egy ilyen folyamat feltételezi elsőként az európai intézmények között, majd az 
uniós intézmények és a nemzeti hatóságok között a tárgyban kialakított partnerséget,

E. mivel a Bizottság, a Tanács és a Parlament jogalkotási szövegek átdolgozása terén 
szerzett tapasztalatait a három intézmény jogi szolgálata a közelmúltban egy jelentés 
keretében értékelte, amely rámutatott bizonyos „gyermekbetegségekre”, ugyanakkor a 
jövőre nézve hasznos útmutatásokkal szolgált1,

F. mivel a második egyszerűsítési program (COM(2003)0071) 2003. februári elindítása óta 
tett egyszerűsítési kezdeményezések természetük és kiterjedésük tekintetében egymástól 
igen eltérőek voltak, kezdve az irányelvek apróbb módosításaitól egy teljes ágazat 
normatív átalakításáig, ami megnehezíti az eljárások egységesítését,

1. hangsúlyozza, hogy egyes területeken „túlszabályozás” figyelhető meg, ami nagyrészt a 
tagállamok jogalkotási tevékenységének köszönhető, és hogy a közösségi normák 
hatályon kívül helyezését következésképp a velük összefüggésben hozott nemzeti 
rendelkezések hatályon kívül helyezésének kell követnie;

2. meglepetéssel állapítja meg, hogy a normatív funkció átruházása („a komitológia”) 
jelenlegi rendszerének reformját érintő kérdésre a Bizottság fent említett közleményében 
csak rövid és kiegészítő jellegű utalás történik2, jóllehet egy ilyen reform jelentősen 
hozzájárulhatna a másodlagos közösségi joganyag egyszerűsítéséhez, lehetővé téve a 
Bizottságnak, hogy gyorsabb eljárások útján fogadjon el végrehajtási rendelkezéseket;

3. megállapítja, hogy a 2003 óta végrehajtott egyszerűsítések „sikerének mértéke” nem 
kiábrándító, és hogy a témakörök összetettségét figyelembe véve az eljárások átlagos 

  
1 Értékelő jelentés a jogi aktusok átdolgozási technikájának rendszerezettebb alkalmazására vonatkozó 
intézményközi megállapodás végrehajtásáról (2005. szeptember 21).
2 A 3.d. pont végén.
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időtartama nem túlzott1;

4. mindazonáltal megállapítja, hogy azóta nagyon kevés egyszerűsítési kezdeményezés 
indult, és hogy a közösségi joganyag terjedelmének kezdetben kitűzött mértékű 
csökkentésétől még nagyon messze vagyunk; 

5. megjegyzi továbbá, hogy az egyszerűsítési stratégia keretében alkalmazott bizonyos 
eszközökre vonatkozó eljárásokat, különösen az átdolgozási eljárást, pontosabban meg 
kellene határozni az egyes intézmények jogkörei szempontjából, az eljárási viták és a 
belőlük származó időveszteség elkerülése érdekében; 

6. készen áll arra, hogy jelentősebb mértékben hozzájáruljon a három intézmény által az 
egyszerűsítési folyamat újraindítása érdekében tett közös erőfeszítésekhez;

7. elkötelezi magát arra, hogy dolgozzon saját belső jogalkotási eljárásainak és technikáinak 
javításán az egyszerűsítés ügyének felgyorsítása érdekében, tiszteletben tartva az 
elsődleges jog, nevezetesen az Európai Közösséget létrehozó szerződés által 
meghatározott eljárásokat;

8. úgy véli, hogy a 2003 óta tett egyszerűsítési kezdeményezések elemzésének kell képeznie 
e folyamat kiindulópontját, amelynek segítségével azután meghatározhatók a 
Parlamentben alkalmazott technikák és eljárások javítására kínálkozó lehetőségek; 

9. utasítja elnökét, hogy az Európai Parlament rendeletére irányuló esetleges módosítások 
kérdését utalja az illetékes bizottsághoz megfontolásra.

  
1 A Bizottság a fent említett közlemény 26. oldalán található lábjegyzetben jelzi, hogy a 2003-ban elindított 
egyszerűsítési programmal összhangban benyújtott jogalkotási javaslatok közül 15 „mindmáig a jogalkotó előtt 
van”. A szolgálatok által jelenleg végzett felmérésből kiderül, hogy a javaslatok több mint felét már el is 
fogadták, vagy elfogadásuk folyamatban van.


