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EURÓPAI PARLAMENTI ÁLLÁSFOGLALÁSRA VONATKOZÓ INDÍTVÁNY

a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról
(2006/2006(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tanácsnak címzett, Jobb jogalkotás 1998 – Közös felelősség…. és 
Jobb jogalkotás 1999 című bizottsági jelentésről szóló 2006. október 26-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel az európai kormányzásról szóló bizottsági fehér könyvről szóló 2001. 
november 29-i állásfoglalására2,

– tekintettel a jobb jogalkotás 2000 és a jobb jogalkotás 2001 című bizottsági jelentésekről 
szóló 2003. április 8-i állásfoglalására3,

– tekintettel a „Jobb jogalkotás 2002” című bizottsági jelentésről szóló 2004. február 26-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel a Közösség szabályozási tevékenységének egyszerűsítéséről és javításáról szóló 
bizottsági közleményről szóló 2004. március 9-i állásfoglalására5,

– tekintettel a közösségi jogszabályok és a konzultációs eljárások hatásának értékeléséről 
szóló 2004. április 20-i állásfoglalására6,

– tekintettel eljárási szabályzatának 45. szabályára,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint az Alkotmányügyi Bizottság, a 
Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság és a Petíciós Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

A. mivel a jogszabályi környezet egyszerűsítése az egyik kulcsfontosságú lépcső a jobb
jogalkotás céljának eléréséhez, amely a növekedés és a foglalkoztatás előmozdításának 
tágabb célkitűzésén belül önmagában az Unió egyik prioritását jelenti,

B. tekintettel a jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodásban megállapított 
kötelezettségekre és célokra, különösen azokra, melyek célja a közösségi jogszabályok 
egyszerűsítése és mennyiségének csökkentése, továbbá amelyek a közösségi jogszabályok 

  
1 HL C 197., 2001.7.12., 433. o.
2 HL C 153. (E), 2002.6.27., 314. o.
3 HL C 64. (E), 2004.3.12., 135. o.
4 HL C 98. (E), 2004.4.23., 155. o.
5 HL C 102. (E), 2004.4.28., 512. o.
6 HL C 104. (E), 2004.4.30., 146. o.
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tagállamokban kifejtett hatására vonatkoznak,

C. tekintettel a Bizottság, a Tanács és a Parlament által az elmúlt években a jogalkotást 
egyszerűsítő eszközök létrehozása, meghatározása és javítása érdekében tett korlátlan 
erőfeszítésekre,

D. tekintettel a jogszabályok egységes szerkezetbe foglalásáról és átdolgozásáról szóló 
intézményközi megállapodások végrehajtása során szerzett tapasztalatra, és figyelembe 
véve, hogy ezek az eszközök elengedhetetlenek a közösségi vívmányok 
egyszerűsítéséhez,

E. mivel mióta a jogszabályok átdolgozásáról szóló intézményközi megállapodás hatályba 
lépett, csupán 12 átdolgozási javaslatot nyújtottak be, melyek közül 2 végül az így 
született jogi aktusok közzétételéhez vezetett, 2-t visszavontak, és 8 még mindig függőben 
van; és mivel – ahhoz képest, hogy a jogi aktusoknak körülbelül 2 400 olyan családja 
létezik, amelyre az eljárást alkalmazni lehetne – máig csak 49 egységes szerkezetbe 
foglalásra vonatkozó javaslatot nyújtottak be a Parlamentnek,

1. Üdvözli a szabályozási környezet egyszerűsítéséről szóló bizottsági közleményt, a jogi 
aktusok egyszerűsítését célzó program benyújtása iránti elkötelezettséget, valamint az e 
program valóságba történő átültetéséhez megállapított módszereket és célokat;

2. Üdvözli azt a tényt, hogy a Bizottság éves jogalkotási programjaiba jelentős egyszerűsítési 
kezdeményezéseket kíván beépíteni, illetve azt a bejelentést, hogy a Bizottság további 
közleményeket fog benyújtani a közösségi gazdaság különböző ágazataira vonatkozóan;

3. Arra az álláspontra helyezkedik, hogy a lényegtelen és elavult jogi aktusok hatályon kívül 
helyezése prioritást élvező követelmény, melyet a Bizottságnak késlekedés nélkül 
teljesítenie kell; úgy ítéli meg azonban, hogy amikor a fentiek alapján közösségi 
jogszabályokat helyeznek hatályon kívül, ezzel egyidejűleg közösségi jogi aktust kell 
bevezetni, hogy megelőzzék azon ügyek tagállami szabályozását, melyek közösségi szintű 
szabályozását megszüntették;

4. Azt javasolja, hogy a Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérje az ilyen nemzeti 
jogszabályokat, melyek a közösségi jogszabályok után esetleg hatályban maradnak, és 
annak hatályon kívül helyezéséhez vezettek; úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak a 
javaslatait megfelelő felülvizsgálati záradékokkal kell kiegészítenie;

5. Úgy ítéli meg, hogy a jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása és átdolgozása a
közösségi vívmányok egyszerűsítésének elsődleges eszköze, és sürgeti azok szélesebb 
körű alkalmazását; úgy gondolja, hogy az átdolgozást csak korlátozott mértékben 
alkalmazták, és ennek oka az, hogy a Parlament eljárási szabályzatát nem igazították 
elegendő mértékben az átdolgozásra nézve irányadó intézményközi megállapodáshoz;

6. Nagyra értékeli a közösségi jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása révén eddig elért 
eredményeket, és bízik abban, hogy a Bizottság érintett egységei szélesebb körben fognak
az egységes szerkezetbe foglalásra vonatkozóan új javaslatokat készíteni, az eddig érintett 
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ágazatoktól eltérő ágazatokra vonatkozóan is, különösen a társasági jog, a szellemi 
tulajdon és a fogyasztóvédelem terén;

7. Úgy ítéli meg, hogy amennyiben az intézmények valóban egyszerűsíteni kívánják a 
jogszabályokat, és e célból az átdolgozást kívánják alkalmazni, a jogszabályok 
átdolgozásáról szóló intézményközi megállapodást szisztematikusabban kell alkalmazni;

8. Egyetért azzal, hogy amennyiben a cél az átdolgozás hatékonnyá tétele, a Parlamentnek és 
a Tanácsnak elvi szinten tartózkodnia kell a jogi aktusok egységes szerkezetbe foglalt 
részeinek módosításától; úgy gondolja, hogy amennyiben az intézmények valóban 
egyszerűsíteni kívánják a jogszabályokat, és e célból az átdolgozást kívánják alkalmazni, 
adott jogi aktus egységes szerkezetbe foglalt részére szabályként az egységes szerkezetbe 
foglalásról szóló intézményközi megállapodásban megállapított rendelkezések 
vonatkoznak; elismeri azonban, hogy egyedi eljárással kell lehetővé tenni az egységes 
szerkezetbe foglalt rész módosítását, amennyiben ez a módosítható résszel fennálló 
következetessége vagy az arra való hivatkozás miatt elengedhetetlen;

9. Úgy ítéli meg, hogy hasznos lenne, ha az intézmények meghatároznák, hogy az egységes 
szerkezetbe foglalás és az átdolgozás mellett elő lehetne-e írni egy harmadik 
művelettípust, a közösségi jogi aktusok egyszerűsítése megfelelő módjainak lehetővé 
tétele érdekében;

10. Úgy ítéli meg, hogy a jogszabályok átdolgozásáról szóló intézményközi megállapodásnak 
meg kell határoznia az olyan esetekben követendő eljárást, amikor egy jogalkotási eljárás 
során a jogi aktus egységes szerkezetbe foglalt részeinek módosítására van szükség;

11. A fenti iránymutatások figyelembevételével felkéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul 
javaslatot nyújtson be az Unió jogalkotásának minőségére nézve irányadó intézményközi 
megállapodások átdolgozása céljából;

12. Utasítja az Alkotmányügyi Bizottságot annak meghatározására, mely módosításokat 
lehetne az eljárási szabályzatban elvégezni ahhoz, hogy a jogszabályok átdolgozásáról 
szóló megállapodás tényleges végrehajtása lehetővé váljon, nem utolsó sorban azzal a 
céllal, hogy az eljárási szabályzatban megállapított egyszerűsített eljárásokat nagyobb 
mértékben kihasználják;

13. Támogatja az együttszabályozás és az önszabályozás gyakorlatát, de felhívja a figyelmet, 
hogy a Bizottságnak kell megállapítania azokat a feltételeket és korlátokat, melyeket a 
fenti gyakorlatok alkalmazása során a feleknek be kell tartaniuk, és ezeket minden esetben 
kizárólag akkor lehet alkalmazni, ha az elengedhetetlen, a Bizottság felügyelete alatt és a 
Parlament ezek alkalmazásának megakadályozására vonatkozó jogának sérelme nélkül;

14. Utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást továbbítsa a Tanács és a Bizottság, valamint a 
tagállamok kormányai és parlamentjei felé.
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MAGYARÁZÓ NYILATKOZAT

I. Bevezetés

1. A COM(2005)0535 közlemény nyomon követi azokat a kezdeményezéseket, melyekre a 
Bizottság a közösségi jogszabályok minőségének javítása céljából régóta törekedett. Az 
átfogó cél olyan európai szabályozási környezet létrehozása, amely teljesíti a jogbiztonság és 
a szigorúság jogalkotási követelményeit. Ennek megfelelően a lisszaboni stratégia célja a 
közösségi vívmányok azon elemeinek javítása, melyek hatással vannak az ipari 
versenyképességre.

A közelmúltban e területen tett erőfeszítések eredménye a jobb jogalkotásról szóló, 2003. 
december 16-án aláírt intézményközi megállapodás1, amely a kérdés számos vonatkozásával 
foglalkozik, a jogalkotás folyamatának jobb koordinációjától a nagyobb átláthatóságig és 
hozzáférhetőségig, a hatáselemzésig és a közösségi jog átültetéséig, az egységes szerkezetbe 
foglalás és az egyszerűsítés technikájáig és a komitológiáig, valamint az alternatív 
szabályozási módszerekig és a jogszabályok mennyiségének csökkentéséig.

Általánosabban véve a Bizottság az elmúlt néhány évben számos közleményt és javaslatot 
nyújtott be a fenti témákban2. A Parlament a maga részéről számos alkalommal kifejezte 
álláspontját a közösségi jogszabályok minőségéhez kapcsolódó problémákról3.

2. A Tanács végül foglalkozott az üggyel. A 2005. november 28-i és 29-i ülésen széles körű 
megbeszélés keretében üdvözölte az egyszerűsítésről szóló közleményt, és újólag 
megerősítette az annak megvalósítása érdekében tett erőfeszítések fontosságát. Különösen 
elismerte, hogy a rendeletek bizonyos körülmények között megfelelőbb eszköznek 
bizonyulhatnak az irányelveknél, mivel nagyobb jogbiztonságot jelenthetnek, és 
megkönnyítik a belső piac zökkenőmentes működését. A Tanács mindenesetre fenntartja, 
hogy a helyes jogi megközelítést eseti alapon kell meghatározni, míg a szubszidiaritás és az 
arányosság elvére változatlan figyelmet kell fordítani.

A Tanács egyéb esetekben megállapította, hogy az érthető jogi szövegek rendkívül fontosak a 
polgárok és a gazdasági élet számára, és felhívta a figyelmet az egységes szerkezetbe foglalás 

  
1 HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
2 Az általános közlemények mellett a Bizottság a közelmúltban e tág témához kapcsolódóan egyedi 
közleményeket nyújtott be a mezőgazdasági, a halászati és a környezetvédelmi ágazatokra vonatkozóan.
3 Lásd a következő állásfoglalásokat:
- a Jobb jogalkotás 1998 – Közös felelősség  című … bizottsági jelentésről szóló 2006. október 26-i
állásfoglalás,
- az európai kormányzásról szóló bizottsági fehér könyvről szóló 2001. november 29-i állásfoglalás,
- a jobb jogalkotás 2000 és a jobb jogalkotás 2001 című bizottsági jelentésekről szóló 2003. április 8-i 
állásfoglalás,
- a „Jobb jogalkotás 2002” című bizottsági jelentésről szóló 2004. február 26-i állásfoglalás,
- a Közösség szabályozási tevékenységének egyszerűsítéséről és javításáról szóló bizottsági közleményről szóló 
2004. március 9-i állásfoglalás,
- a közösségi jogszabályok és a konzultációs eljárások hatásának értékeléséről szóló 2004. április 20-i 
állásfoglalás.
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és a hatáselemzés szerepének fontosságára.
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II. A bizottsági közlemény

1. Szem előtt tartva, hogy az egyszerűsítés célja a közösségi és nemzeti jogszabályok kevésbé 
nehézkessé, könnyen végrehajthatóvá, és ezáltal a kitűzött célok elérése terén hatékonyabbá 
tétele, a Bizottság a COM(2005)0535 közleménnyel arra törekszik, hogy az egyszerűsítés 
folyamatának részletesebb kidolgozása érdekében ezen a választott úton haladjon tovább, és a 
korábban megállapított elvekre építsen.

Az alapvető elképzeléseket illetően a közlemény két részre bontható. Az első „A jogszabályok 
egyszerűsítését célzó gördülő program”, és azt jelzi, mely jogi aktusokat kívánja a Bizottság a 
következő három évben az egyszerűsítés céljából felülvizsgálni. A programot a közlemény 2. 
melléklete írja le részletesen, és azt időszakosan felülvizsgálják és naprakésszé teszik.

A Bizottság ezen felül az egyszerűsítést célzó összes jelentős kezdeményezést beépíti az éves 
munkaprogramjaiba, és a mezőgazdaságra, a környezetvédelemre és egyéb ágazatokra 
vonatkozóan számos további közleményt kíván közzétenni.

2. A közlemény második, általánosabb része az egyszerűsítéssel kapcsolatos célokat, 
módszereket és eljárásokat állapítja meg.

A Bizottság öt módot javasol a jogszabályok egyszerűsítésére: hatályon kívül helyezés, 
egységes szerkezetbe foglalás, átdolgozás, a szabályozási megközelítés átalakítása, valamint 
az információs technológiai fokozottabb alkalmazása.

3. Egyenként vizsgálva a hatályon kívül helyezés az 1957. óta elfogadott jogi aktusok 
megszüntetésével jár, melyek az évek során a műszaki vagy technológiai előrelépések, az 
uniós politikák alakulása, a Szerződés általános szabályai végrehajtásának, illetve a 
nemzetközi szabályok vagy szabványok megállapításának megváltozása miatt lényegtelenné 
vagy elavulttá váltak.

4. A jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása azt az eljárást jelenti, melynek 
segítségével az egységes szerkezetbe foglalandó jogi aktusokat visszavonják, és azok helyébe 
egyetlen, lényegi változtatásokkal nem járó jogi aktus lép. Az egységes szerkezetbe foglalt 
szöveget így egyetlen jogi aktussá dolgozzák át; ez egy következetes és érthető új szöveg, 
amely hivatalosan az eredeti jogi aktus és annak összes későbbi módosítása helyébe lép.

Az egységes szerkezetbe foglalás gyakorlati szinten a három intézmény jogi szolgálataiból 
létrehozott konzultatív munkacsoport segítségével működik, melynek feladata a bizottsági 
javaslatok ellenőrzése, valamint annak biztosítása a Parlament és a Tanács számára, hogy 
azok a valódi értelemben vett egységes szerkezetbe foglalást eredményezik, és a Bizottság 
alapvetően nem változtatta meg a szövegeket.

Az elavult rendelkezések teljes megszüntetése, az új jogi aktusban alkalmazott szóhasználat 
harmonizálása, valamint a preambulum megszövegezése mind az egységes szerkezetbe 
foglalás körébe tartoznak, amely lehetővé teszi a jogszabályok mennyiségének csökkentését, 
változatlanul hagyva azok lényegét.
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5. A jogszabályok átdolgozása az a folyamat, mellyel egy jogilag kötelező új jogi aktus, 
amely hatályon kívül helyezi azokat a jogi aktusokat, melyeknek helyébe lép, egyrészről 
módosítja a jogszabályok lényeges politikai elemét, másodsorban pedig a változatlanul hagyni 
kívánt egyéb rendelkezéseket egységes szerkezetbe foglalja.

Az átdolgozási technika nemcsak azt teszi lehetővé, hogy a jogi aktusokat lényegi 
módosítások révén naprakésszé tegyék, hanem arra is alkalmazható, hogy a terjedelmes jogi 
szövegeket egységes szerkezetbe foglalja: így segíti a jogszabályok egyszerűsítését, és azokat 
könnyebben érthetővé teszi.

A jogszabályok átdolgozására a 2001. november 28-i intézményközi megállapodás1 az 
irányadó.

6. A szabályozási megközelítés átalakítása két irányban működik. Elsőként szélesebb 
alkalmazási kört biztosít az alternatív szabályozási módszereknek, mint az együttszabályozás 
és az önszabályozás.

Az együttszabályozás a jobb jogalkotásról szóló IKM (18. pont) meghatározása szerint az a 
„mechanizmus, mely révén egy közösségi jogi aktus a jogalkotó hatóság által meghatározott 
célok elérését az e téren elismert felekre bízza (például a gazdasági szereplők, a szociális 
partnerek, a nem kormányzati szervezetek vagy szövetségek)”.

Az önszabályozás ezzel szemben a következőt jelenti: „az a lehetőség a gazdasági szereplők, 
a szociális partnerek, a nem kormányzati szervezetek vagy szövetségek számára, hogy maguk 
között és maguk számára európai szintű közös iránymutatásokat fogadjanak el (különösen 
magatartási szabályzatokat vagy ágazati megállapodásokat)” (a fent említett IKM 22. pontja).

Másodszor: a szabályozási megközelítés átalakítása a megfelelő jogalkotási eszköz 
megválasztására vonatkozik a tekintetben, hogy az irányelveket rendeletekkel kell 
helyettesíteni.

Közismert, hogy a rendeletek közvetlenül alkalmazandók, az átültetés által okozott 
torzulások, a végrehajtási intézkedések megválasztásából eredő eltérések, valamint a nemzeti 
jogszabályok szövegébe történő beépítés szükségessége nélkül.

Így a rendeletek nélkülözhetetlen szerepet játszanak az egyszerűsítésben. Irányelveket csak 
akkor kellene javasolni, ha a szubszidiaritás és az arányosság elve alapján a tagállamoknak 
szélesebb körű mérlegelési hatáskört kell biztosítani.

7. Ha az információs technológiát fokozottabban alkalmazzák, az abban rejlő lehetőségek 
hatékonyabban kihasználhatók. A biztonságos, integrált on-line közigazgatás az eljárások 
felgyorsításával, a papíralapú dokumentumok áramlásának megszüntetésével, a jogszabályok 
egységesebb végrehajtásával és a hibák kockázatának csökkentésével segítheti a nehézkes 
bürokrácia visszaszorítását.

  
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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8. A Bizottság zárásként felkéri az intézményeket és a tagállamokat, hogy támogassák az 
egyszerűsítési munkát.

III. Az előadó álláspontja

1. Ez az egyszerűsítésről szóló jelentéstervezet a Bizottság közleményére kíván válaszolni, és 
– amennyiben lehetséges – javaslatokat tesz a javasolt egyszerűsítő módszerek 
hatékonyságának fokozására.

2. Az előadó a hatályon kívül helyezés technikáját csak helyeselni tudja.

Logikusnak tűnik, hogy ne csak támogassuk, hanem kérjük, hogy a Bizottság javasolja azon 
jogi aktusok hatályon kívül helyezését, melyek lényegtelenné vagy elavulttá váltak.

A Bizottság figyelmét azonban fel kell hívni arra a tényre, hogy ilyen esetekben nemcsak a 
közösségi jogszabályok hatályon kívül helyezésére lesz szükség, hanem egy új közösségi jogi 
aktus elfogadására is, amely – a nemzeti jog közösségi joghoz viszonyított alárendeltségének 
elmélete szerint – annak megelőzésére szolgálna, hogy a tagállamok olyan ügyeket 
szabályozzanak, amelyek közösségi szabályozását megszüntették. A Bizottságnak ezért meg 
kell tennie az ehhez szükséges lépéseket.

Érdekesnek tűnik a Bizottság azon elgondolása, hogy jogalkotási javaslataiba felülvizsgálati 
záradékokat építsen be, és az előzetes megvitatás arra utal, hogy a Parlament ezt 
jóváhagyhatja.

3. Az előadó ehhez hasonlóan kifejezetten támogatja az egységes szerkezetbe foglalást, 
mivel ez a módszer érthető és jogi szempontból biztos szövegeket eredményez, és ennek 
következtében a fő egyszerűsítő eszközök egyike.

A jogi aktusoknak mintegy 2 400 családja létezik, melyek alkalmasak lehetnek e módszerre, 
de a Parlament ennek ellenére csak 49 egységes keretbe foglalásra vonatkozó javaslattal 
foglalkozott, melyek főként a mezőgazdasági ágazathoz és egyéb nagyban szakosodott 
politikákhoz kapcsolódtak. A következő két évben az egységes szerkezetbe foglalás várhatóan 
olyan kulcsfontosságú gazdasági területeken fogja éreztetni hatását, mint a társasági jog, a 
szellemi tulajdon és a fogyasztóvédelem. A Bizottság kritikát érdemel, mivel nem törekszik e 
technika alkalmazására. Át kell vennie a politikai vezető szerepet, hogy az ipari 
versenyképesség és a polgárok érdekei szempontjából központi kérdések egységes 
szerkezetbe foglalása prioritásként legyen kezelhető.

4. A jogszabályok átdolgozása valószínűleg a legjelentősebb egyszerűsítő eszköz, és annak 
alkalmazását átfogóan ösztönözni kell. A Bizottság jogalkotási kezdeményezései, például a 
belső piacot vagy a környezetvédelmet illetően, átdolgozási javaslat formáját ölthetik.

Az átdolgozást azonban kettős jellege – a korábbi jogi aktust egységes szerkezetbe foglalják 
és módosítják, és egy új jogi aktussal hatályon kívül helyezik – gyakran különösen összetett 
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technikává teszi. Ez megmagyarázza, a Bizottság miért alkalmazza ezt ritkán, és miért 
részesíti inkább előnyben a kezdeményezések hagyományosabb típusait, mint a hatályos jogi 
aktusok egyszerű módosítása vagy kiegészítése.

Csupán tizenkét átdolgozási javaslatot nyújtottak be az átdolgozásról szóló 2002. évi IKM 
alapján: kettőt végül közzétettek, kettőt visszavontak, és nyolc még mindig függőben van. 
Nehéz megérteni, miért alkalmazzák oly ritkán az egyszerűsítés fő eszközét. Ez azon pontok 
egyike, melyekkel kapcsolatban a Parlamentnek cselekednie kell.

Az előadó úgy ítéli meg, hogy az átdolgozást csak korlátozott mértékben alkalmazták, és 
ennek oka az, hogy a Parlament eljárási szabályzatát nem igazították elegendő mértékben az 
irányadó intézményközi megállapodáshoz

A Parlament fel is kérhetné a Bizottságot, hogy a jogszabályok átdolgozásáról szóló IKM-et 
szisztematikusabban alkalmazza, különösen a jogi aktusok egységes szerkezetbe foglalt 
részének – melyre nyilvánvalóan az egységes szerkezetbe foglalásról szóló 1994. évi IKM1

alkalmazandó –, a lényegi módosításoknak és a „csupán formai vagy szerkesztői 
változtatásoknak” az egyértelmű megkülönböztetése érdekében (a jogszabályok 
átdolgozásáról szóló IKM 4. pontjának harmadik franciabekezdése).

A lényegüket tekintve módosított részek és az egységes szerkezetbe foglalt részek közötti 
különbségtétel mellett esetleg lehetséges a műveletek egy harmadik kategóriájának 
meghatározása, amely az egységes szerkezetbe foglalással és az átdolgozással együtt létezik, 
hogy biztosítsa a közösségi jogi aktusok egyszerűsítésének megfelelő eszközeit. Ebbe a 
harmadik kategóriába tartozhatnak az előző bekezdésben említett IKM 4. pontjának harmadik 
bekezdésében említett formai és szerkesztői változtatások. Az ilyen jellegű formai 
módosításokat vagy kiigazításokat a konzultatív munkacsoport vizsgálná (az egységes 
szerkezetbe foglalásról szóló IKM 4. pontja), amely az egységes szerkezetbe foglalás eljárásai 
esetén már alkalmazott gyakorlatot követve meggyőződne arról, hogy azok politikai 
szempontból semlegesek.

Ezen felül kívánatos lenne meghatározni, hogy a Parlament és a Tanács gyorsított eljárást 
vezethet-e be az átdolgozásokkal kapcsolatban, természetesen a megszokott közösségi 
jogalkotási folyamatot nem sértve, hanem ehelyett olyan eljárást kell előírni, amelyben 
mondjuk az átdolgozást egyetlen parlamenti bizottság mérlegeli, vagy azt előírni, hogy a 
felelős bizottságnak elsősorban azt kell eldöntenie, hogy az adott átdolgozási javaslatra az 
egyszerűsített eljárást kell-e alkalmazni (az eljárási szabályzatban előírtak szerint).

A jobb jogalkotásról szóló IKM 36. pontja felkéri a jogalkotó hatóságokat, hogy a jogalkotás 
egyszerűsítését illetően ad hoc mechanizmus létrehozásával módosítsák munkamódszereiket. 
A jogszabályok átdolgozásáról szóló IKM-nek (vagy az új IKM-nek vagy a jobb jogalkotásról 
szóló IKM módosításának) ki kell térnie az ilyen ad hoc eljárásokra.

Mindenesetre tekintve, hogy az átdolgozás ilyen fontos egyszerűsítő eszköz, a Parlamentnek 

  
1 HL C 102., 1996.4.4., 2.o.
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figyelembe kell vennie az IKM-et, illetve annak okait, hogy azt miért alkalmazzák oly ritkán, 
és az intézményeknek vállalniuk kell a felelősségeiket.

Különösen akkor, ha az átdolgozás hatékonnyá tételére valóban törekednek, a Parlamentnek 
és a Tanácsnak el kell fogadnia az egységes szerkezetbe foglalásról szóló IKM 
alkalmazásából eredő korlátozásokat, és a jogi aktusok átdolgozásakor tartózkodnia kell az 
egységes szerkezetbe foglalt rendelkezések módosításától (a jogszabályok átdolgozásáról 
szóló IKM 8. cikkéből ezt a következtetést kell levonni). Az ilyen irányú elkötelezettségnek 
össze kell férnie az adott jogi aktus egységes szerkezetbe foglalt részének módosítására 
vonatkozó egyedi eljárással, amennyiben a módosítható résszel fennálló következetesség 
biztosítása érdekében szükség van annak elvégzésére. Ez természetesen a jogszabályok 
átdolgozásáról szóló IKM 8. pontjának módosítását vonná maga után, amely jelenlegi 
formájában tiltja az ilyen eljárást.

5. A szabályozási megközelítés átalakítása és az együttszabályozás tekintetében a 
Parlament a Közösség szabályozási tevékenységének egyszerűsítéséről és javításáról szóló 
bizottsági közleményről szóló 2004. március 9-i állásfoglalásban nyíltan kifejtette 
álláspontját, és megerősítette az együttszabályozási eljárással elfogadott önkéntes 
megállapodások hatálybalépésének kifogásolására vonatkozó jogát.

A Bizottságnak egyértelműen nagyfokú körültekintéssel kell eljárnia az együttszabályozás és 
az önszabályozás alkalmazása esetén, és következetesen be kell tartania a jobb jogalkotásról 
szóló IKM által előírt referenciakeretet, amely minden esetben előírja, hogy a megállapodás-
tervezeteket meg kell küldeni a jogalkotó hatóságnak.

Az együttszabályozásnak a kulcsfontosságú gazdasági ágazatokra (például szolgáltatás) 
történő kiterjesztésére vonatkozó bizottsági javaslat teljesen ésszerűnek tűnik. 
Elengedhetetlen, hogy a Bizottság végrehajtsa a jobb jogalkotásról szóló IKM-et, és mindenek 
felett kötelezettséget vállaljon arra, hogy a jogalkotási javaslataiban meghatározza, milyen 
feltételek mellett és milyen korlátok között köthetnek az érintett felek önkéntes 
megállapodásokat.

6. Az irányelvek rendeletekkel történő helyettesítése elengedhetetlenül fontos a 
jogszabályok egyszerűsítéséhez, mivel ez kiküszöböli az átültetéssel járó problémákat, és 
nagyban segíti a jogalkotási aktusok mennyiségének csökkentését, feltéve, hogy az eljárást 
körültekintően és a tagállamok hatásköreinek sérelme nélkül alkalmazzák.

7. Az előadónak nincs ellenvetése a Bizottság javaslatát illetően, amely az információs 
technológia lehetőségeinek teljes mértékű kiaknázására vonatkozik. A Parlament támogathatja 
a on-line közigazgatásra vonatkozó közelgő cselekvési tervet, valamint az eljárások új 
technológiák felé történő megnyitására vonatkozó jogalkotási javaslatokat.

8. Összességében nagyra kell értékelni a Bizottság elkötelezettségét a jogalkotási környezet 
egyszerűsítését célzó stratégiájának folytatása iránt, hogy – és erről sosem szabad 
megfeledkezni – támogassa a polgárok érdekeit, valamint az intézményeket és a jogalkotási 
aktusokat hatékonyabbá tegye.
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Figyelembe kell azonban vennie a fenti megjegyzéseket, és nagyobb pontosságra kell 
törekednie, hogy az egyszerűsítő módszerek tökéletesítését a Szerződésekben megállapított 
jogalkotási eljárások sérelme nélkül végezze. Ahogy több alkalommal is említésre került, a 
jogszabályok átdolgozásáról szóló IKM felülvizsgálata erőteljesen ösztönözhetné az 
egyszerűsítést, mind az eszközök, mind a végeredmény szempontjából.

Végezetül az előadó úgy gondolja, hogy a fent leírt iránymutatások figyelembevételével 
helyénvaló felkérni a Bizottságot, hogy késedelem nélkül javaslatot nyújtson be, melynek 
célja az Unió jogszabályainak minőségére irányadó intézményközi megállapodások 
átdolgozása.


