
46. felhívja a Bizottságot a tagállamoknak az EU-jogszabályok átültetéséért felelős valamennyi hatóságával
való szoros együttműködésre, és ugyanakkor azt tanácsolja a Bizottságnak, hogy helyi szinten is szervezzen
szemináriumokat az EU-jogszabályok nemzeti jogba való átültetésének tárgyában, ezzel biztosítva a vonat-
kozó információk egyszerű, érthető módon való, közvetlen eljutását az érdekelt felekhez;

47. felhívja a tagállamokat, hogy alakítsanak ki és juttassanak érvényre a regionális és központi kormá-
nyok közötti jobb együttműködéshez szükséges, hatékony és világos eljárásokat az átültetési folyamat meg-
könnyítése és a jogalkotási hatáskörökkel rendelkező térségek növekvő szerepének elismerése érdekében;

48. arra biztatja a tagállamok hatóságait, hogy készítsenek formális átültetési stratégiákat a regionális és
nemzeti kormányok szerepének és felelősségeinek világos meghatározása céljából, a jobb és gyorsabb átülte-
tés érdekében;

49. arra biztatja a Bizottságot, hogy – amennyiben lehetséges – az irányelvekkel egy időben tegye közzé
az irányelvekre vonatkozó átültetési iránymutatásokat, ezáltal lehetővé téve a nemzeti és regionális kormá-
nyok számára, hogy ezeket az átültetési folyamat megkezdése előtt figyelembe vegyék, illetve hogy a tagál-
lamokban a helyes és kellő időben történő átültetés biztosítva legyen;

50. felhívja a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a nemzeti végrehajtási jogszabályok átfogó, szabadon hozzá-
férhető nyilvános adatbázisának elkészítését, amely adott esetben magában foglalja a regionális eltéréseket is;

51. azon a véleményen van, hogy a jobb szabályozás nem vezethet a környezeti, társadalmi és minőségi
normák csökkenéséhez;

52. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az EU-jogszabályok átültetése során ne rójanak a
természetes és jogi személyekre olyan kötelezettségeket, amelyek meghaladják az átültetett jogszabály értel-
mében előírtakat, illetve amelyek felesleges adminisztratív terhet jelentenek különösen az európai régiók
fenntartható fejlődése mögötti hajtóerőt képező kis- és középvállalkozások számára;

53. arra kéri a Bizottságot, hogy javítsa az átültetésre és a jogsértési eljárásokra vonatkozó információ-
szolgáltatást, és tegye ezeket az információkat nyilvánossá és könnyen hozzáférhetővé a Bizottság honlapján;

54. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagál-
lamok kormányainak és parlamentjeinek.

P6_TA(2007)0364

A jogalkotás minőségének javítása (2005): szubszidiaritás és arányosság

Az Európai Parlament 2007. szeptember 4-i állásfoglalása a jogalkotás minőségének javításáról
2005-ben: a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazása – 13. jelentés (2006/2279(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Tanácshoz intézett, „Hatékonyabb jogalkotás 1998 – Közös felelősség
(1998)” és „Hatékonyabb jogalkotás 1999” című jelentéseiről szóló, 2000. október 26-i állásfoglalá-
sára (1),

– tekintettel a Bizottság európai szabályozásról szóló fehér könyvéről szóló 2001. november 29-i állás-
foglalására (2),

(1) HL C 197., 2001.7.12., 433. o.
(2) HL C 153. E, 2002.6.27., 314. o.
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– tekintettel a Bizottság Európai Tanácshoz intézett, „Hatékonyabb jogalkotás 2000” és „Hatékonyabb
jogalkotás 2001” című jelentéseiről szóló, 2003. április 8-i állásfoglalására (1),

– tekintettel a Bizottság „Hatékonyabb jogalkotás 2002” című jelentéséről szóló, 2004. február 26-i állás-
foglalására (2),

– tekintettel a Közösség szabályozási tevékenységének egyszerűsítéséről és javításáról szóló bizottsági köz-
leményről szóló, 2004. március 9-i állásfoglalására (3),

– tekintettel a közösségi jogalkotási és konzultációs eljárások hatásvizsgálatáról szóló, 2004. április 20-i
állásfoglalására (4),

– tekintettel a „Jobb szabályozás a növekedés és a munkahelyteremtés területén az Európai Unióban”
című, a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett bizottsági közleményre (COM(2005)0097),

– tekintettel a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról szóló, 2006. május 16-i állás-
foglalására (5),

– tekintettel 2006. május 16-i állásfoglalására a jogalkotás minőségének javításáról 2004-ben: a szubszi-
diaritás elvének alkalmazása – 12. éves jelentés (6),

– tekintettel a jogalkotó előtt folyamatban levő jogalkotási javaslatok átvizsgálásának eredményéről szóló,
2006. május 16. állásfoglalására (7),

– tekintettel a Bizottság „Hatékonyabb jogalkotás 2005 – a szubszidiaritás és az arányosság elveinek
alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 9. cikke értelmében (13. jelentés)” című jelentésére
(COM(2006)0289),

– tekintettel a Bizottság „Az adminisztratív költségek mérése és az adminisztratív teher csökkentése az
Európai Unióban” című munkadokumentumára (COM(2006)0691),

– tekintettel a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a
Régiók Bizottságához intézett, „Az adminisztratív terhek csökkentésének cselekvési programja az Euró-
pai Unióban” című bizottsági közleményre (COM(2007)0023),

– tekintettel a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a
Régiók Bizottságához intézett, Az Európai Unión belüli jobb szabályozás stratégiai felülvizsgálata című
bizottsági közleményre (COM(2006)0689),

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére
(A6-0280/2007),

A. mivel a jogalkotás minőségének javítására irányuló cél elérésének sikere az EU egyik fő prioritása, a
modern, ésszerű és hatékony jogalkotás előnyeinek maximalizálása és ugyanakkor a költségek minima-
lizálása ugyanis a termelékenység, a növekedés és végső soron a foglalkoztatás legmagasabb szintjét
biztosítaná egész Európában;

(1) HL C 64. E, 2004.3.12., 135. o.
(2) HL C 98. E, 2004.4.23., 155. o.
(3) HL C 102. E, 2004.4.28., 512. o.
(4) HL C 104. E, 2004.4.30., 146. o.
(5) HL C 297. E, 2006.12.7., 136. o.
(6) HL C 297. E, 2006.12.7., 128. o.
(7) HL C 297. E, 2006.12.7., 140. o.
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B. mivel a szubszidiaritás elve létfontosságú szerepet játszik a közösségi jogalkotás hatáskörének megala-
pozásában és annak eldöntésében, hogy szükség van-e uniós szinten elfogadott jogszabályokra, ezáltal
döntő szerepe van az EU és a tagállamok közötti hatalommegosztás ellenőrzésében, és olyan fontos
eszköz, amely lehetővé teszi a tagállamok számára a jogalkotási hatáskörök gyakorlását;

C. mivel a jogbiztonság megerősítése érdekében az arányosság elvének tiszteletben tartása egyértelmű szük-
ségszerűség az európai és a nemzeti jogalkotás számára egyaránt;

D. mivel a szubszidiaritás és az arányosság elve alkalmazásának felügyeletéért a Bíróság felelős;

E. mivel előfordulhat, hogy a gyakran nehéz politikai kompromisszumok eredményeként létrejövő európai
jogszabályok nem egyértelműek, és a tagállamok képtelenek lehetnek vagy vonakodhatnak azokat meg-
felelően végrehajtani;

F. mivel az uniós szabályok által az állampolgárokra és vállalkozásokra kirótt, sok esetben szükségtelen és
aránytalan adminisztratív terhek befolyásolják az európai jogalkotás tekintélyét és eredményességét;

G. mivel a szükségtelen adminisztratív terhek 25%-os csökkentése az Európai Unióban jelentősen serken-
tené az európai GDP növekedését, és ezáltal hasznos hozzájárulást jelenthet a lisszaboni célkitűzések
eléréséhez;

H. mivel az európai jogszabályok által előidézett szükségtelen adminisztratív terhek aláássák az európai
jogalkotás hatékonyságát és hitelességét;

I. mivel az európai jogalkotásnak meg kell könnyítenie a polgárok és a vállalkozások számára a belső piac
előnyeinek a lehető legnagyobb mértékű kihasználását, és nem sújthatja őket elkerülhető, magas költsé-
gekkel;

J. mivel a közösségi vívmányoknak a szükségtelen adminisztratív terhek egyszerűsítése és csökkentése
révén történő racionalizálása nem történhet a jogbiztonság és az európai jogalkotás által biztosított
védelem rovására;

1. egyetért azzal, hogy a szabályozási környezet, amelyben a vállalkozások működnek, meghatározza
versenyképességüket, fenntartható növekedésüket és a foglalkoztatás területén elért teljesítményüket, illetve
hogy a meglevő és jövőbeli átlátható, világos, hatékony és általában véve magas színvonalú szabályozási
környezetnek az uniós politika fontos céljává kell válnia;

2. úgy véli, hogy a rossz minőségű szabályozás a tagállamokban és a Közösség szintjén is gyengíti a
jogállamiságot, és elidegeníti az állampolgárokat intézményeiktől;

3. teljes mértékben támogatja a Bizottságnak a közösségi jogszabályok hatékonyságának és végrehajtásá-
nak minden vonatkozó kezdeményezésen keresztül történő általános megerősítésére irányuló összes erőfe-
szítését;

4. üdvözli a „Your Voice in Europe” webes portál sikerét, és felkéri a Bizottságot arra, hogy a javaslat
elindítása előtt alakítsa ki az érdekelt felekkel – a hatásvizsgálatot is ideértve – a jogalkotási javaslat minden
vonatkozásáról folytatott konzultáció új, eredményes módjait;

5. hangsúlyozza az érdekeltekkel folytatott széles körű konzultáción alapuló, kielégítő és független hatás-
vizsgálatok fontosságát, és felhívja a Bizottságot, hogy a költséghatékony és fenntartható megoldások meg-
alapozására kínáljon elegendő számú forgatókönyvet és politikai választási lehetőséget (beleértve a cselekvés
mellőzésének forgatókönyvét is, ha szükséges);

6. üdvözli a Bizottságnak a szakértőcsoportokkal kapcsolatos átláthatóság és elszámoltathatóság fokozá-
sára, valamint az uniós önszabályozás és együttszabályozás meglévő eseteinek jegyzékbe foglalására tett
kötelezettségvállalását;
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7. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Közösség intézményei és a tagállamok – regionális és helyi
önkormányzataikon keresztül és központi, minisztériumi szinten egyaránt – folyamatosan őrködjenek a
szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazása felett;

8. üdvözli a Bizottságnak az Európai Unióban működő vállalkozások adminisztratív költségeinek méré-
sére, valamint a szükségtelen és aránytalan adminisztratív terhek 2012-re megvalósítandó 25%-os csökken-
tésére irányuló cselekvési programját;

9. rámutat arra, hogy a 25%-os csökkentés a vállalkozások szükségtelen adminisztratív terheire vonatko-
zik, így semmiképpen sem értelmezhető deregulációként, és nem vezethet a politikai célkitűzések, valamint
a közösségi jogalkotásban foglalt célkitűzések szintjének változásához; felkéri a Bizottságot annak biztosítá-
sára, hogy a jogszabályokból adódó szükségtelen adminisztratív terhek csökkentése ne befolyásolja hátrá-
nyosan a jogszabályok eredeti célkitűzéseit;

10. támogatja azt a következtetést, hogy ennek közös célkitűzéssé kell válnia, amely csak a tagállamok és
az európai intézmények közös erőfeszítésével érhető el;

11. különösen hangsúlyozza, hogy az európai adminisztratív terhek csökkentésére irányuló eredményes
stratégia feltételezi, hogy azt – az európai rendeletekből és irányelvekből eredő szükségtelen adminisztratív
terhek tekintetében – a Bizottság és – a nemzeti jogszabályokból származó ilyen terhek tekintetében – a
tagállamok egyaránt végrehajtják; kéri a Bizottságot, hogy vállalja az éllovas szerepét, és a szükségtelen
adminisztratív terhek uniós szinten történő csökkentését ne tegye függővé a nemzeti jogszabályokból
eredő ilyen jellegű szükségtelen terhek csökkentésére a tagállamok által nemzeti szinten tett intézkedésektől;

12. pragmatikus és célravezető megközelítésként üdvözli azon 13 kiemelt terület (úgynevezett prioritás)
Bizottság általi megnevezését, amelyeken belül fel kell mérni az adminisztratív költségeket, és csökkenteni
kell a szükségtelen adminisztratív terheket, de felhívja a Bizottságot az adminisztratív terhek megnevezett
prioritásokon kívüli, hosszú távon történő felmérésére és a szükségtelen adminisztratív költségek csökkenté-
sére; véleménye szerint erre többek között a vonatkozó európai szabályozásban előírt értékelés során kerül-
hetne sor;

13. mély aggodalommal tölti el a tény, hogy a Bizottság közleményében (COM(2007)0023, I. melléklet) a
cselekvési program hatályának a vállalatok vonatkozásában megállapított kötelezettségekre történő korláto-
zását javasolja; mindamellett úgy véli, hogy a fejlesztési és foglalkoztatási stratégia megköveteli, hogy a
cselekvési program az összes adminisztratív teherre kiterjedjen;

14. hangsúlyozza az érdekelt felek bevonásának fontosságát a szükségtelen adminisztratív terheket ered-
ményező jogalkotási javaslatok azonosításába és e szükségtelen adminisztratív terheket csökkentő intézkedé-
sek meghatározásába; kéri a Bizottságot, hogy mind a 13 prioritás, mind az új prioritások azonosítása
vonatkozásában minden egyes főigazgatóságán belül alakítson ki párbeszédet az európai szereplőkkel;

15. hangsúlyozza, hogy a szükségtelen adminisztratív terhek 25%-kal való csökkentésének valós módon
kell tükröznie a terhek tényleges csökkenését; ezért hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a kiindulási szint
felmérésére sor kerüljön, és hogy a 25%-os csökkentésre vonatkozó célkitűzést olyan nettó csökkentésként
határozzák meg, amely a szükségtelen uniós adminisztratív terhek negyedével való csökkentésének sikeres-
ségét vagy sikertelenségét megállapító 2012-es záró értékelésben figyelembe veszi a szükségtelen adminiszt-
ratív terhek új európai jogszabályok eredményeként bekövetkező növekedését is;

16. támogatja a Bizottság azon javaslatát, hogy vezessenek be értékhatárokat valamennyi tájékoztatási
követelményre, lehetőség szerint korlátozva azokat a KKV-k esetében;

17. hangsúlyozza, hogy a szükségtelen adminisztratív terhek csökkentésében a Bizottság minden egyes
főigazgatóságának részt kell vennie; kiemeli, hogy a kiindulási szint felmérése révén minden főigazgatóság-
nak képet kell alkotnia az általa okozott szükségtelen adminisztratív terhekről, és saját csökkentési célkitű-
zést kell számára meghatározni e felmérés alapján;

18. kéri, hogy a Bizottság évente tegye közzé az EU-ban meglévő szükségtelen adminisztratív terhek
csökkentése érdekében elfogadott és tervbe vett intézkedéseket, az uniós adminisztratív terhek új jogszabá-
lyok miatti növekedését, valamint ezen intézkedéseknek a 2012-re megvalósítandó 25%-os csökkentési cél-
kitűzéshez való százalékban kifejezett hozzájárulását;
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19. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy a szükségtelen adminisztratív terhek feltérképezésének
2008-as befejezéséig a legszembetűnőbb ilyen jellegű terhek úgynevezett „gyorsított intézkedések” révén
történő csökkentésével már rövid távon is jelentős előrelépést tegyen a szükségtelen adminisztratív terhek
mérséklése terén; kéri a Bizottságot, hogy a kiinduló szint felmérését már elvégzett tagállamok tapasztalatai
alapján azonosítsa azokat a területeket, ahol egyszerűen megvalósítható a szükségtelen adminisztratív terhek
csökkentése, és határozzon meg csökkentési célkitűzéseket;

20. támogatja a Bizottság azon törekvéseit, hogy az új európai jogszabályok által okozott szükségtelen
adminisztratív terheket a Standard Költségmodell (SCM) hatásvizsgálati eljárásba történő integrálása révén
térképezze fel; alapvetőnek tartja, hogy az érintettek segítséget nyújtsanak az SCM használatához szükséges
adatok összegyűjtésében; hangsúlyozza, hogy a hatásvizsgálatok minőségét nyilvánosan hozzáférhető véle-
mények útján a hatásvizsgálati testületnek (IAB) kell ellenőriznie;

21. hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek nem szabad figyelembe vennie a Bizottságtól érkező olyan jog-
alkotási javaslatokat, amelyeket nem kísér független ellenőrzést és a szükségtelen adminisztratív terhek SCM
modellel történő értékelését tartalmazó hatásértékelés;

22. véleménye szerint az IAB hatásvizsgálati eljárásainak hozzáadott értékét még 2008 vége előtt érté-
kelni kell; felhívja a Bizottságot e célból mutatók kidolgozására, a nemzetközi szervezetek és a tagállamok
meglévő gyakorlatára alapozva;

23. javasolja, hogy az EU költségvetésében a „Kísérleti projekt: az adminisztratív terhek minimalizálása”
céljára nemrégiben elkülönített előirányzatot egy olyan független szakértői testület felállítására használják fel,
amely az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló európai cselekvési program végrehajtásának felügye-
lete érdekében szúrópróbaszerűen ellenőrzi az IAB által megjelentetett vélemények minőségét, különösen a
már feltérképezett szükségtelen adminisztratív terhek tekintetében, és ellenőrzi az adminisztratív terhek
csökkentésére irányuló európai cselekvési program végrehajtását;

24. hangsúlyozza, hogy fontos különbséget tenni az idejétmúlt, felesleges vagy túlszabályozott tájékozta-
tási kötelezettségek és azon esetek között, ahol a közegészség, az egészség, a biztonság, a munkaminőség és
az alkalmazotti jogokkal, a környezetvédelemmel vagy a Közösség pénzügyi érdekeivel összefüggő indokok
továbbra is szükségessé teszik a tájékoztatási kötelezettséget;

25. megállapítja az egyszerűsített javaslatok Tanács és Parlament általi gyorsabb elfogadásának szükséges-
ségét, és ezért hangsúlyozza a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2003. december 16-i intézményközi
megállapodásnak (1) a Tanács és a Parlament munkamódszereinek például kifejezetten a jogalkotás egysze-
rűbbé tételével megbízott eseti struktúrák létrehozása révén történő megváltozatását szorgalmazó következ-
tetését;

26. javasolja, hogy a szükségtelen adminisztratív terhek mérséklésére irányuló cselekvési programmal
párhuzamosan a Bizottság készíttessen tanulmányt a következő célok érdekében:

a) az adminisztratív terheken túl az új jogszabályoknak és szabályozásnak, valamint a hatályos jogszabá-
lyok és szabályozás módosításának való megfeleléssel összefüggő minden további teher (a jogszabályok
által előírt érdemi kötelezettségekből eredő költségek) kvantitatív alapú feltérképezésére és felmérésére
szolgáló módszertan kifejlesztése,

b) ezt követően az érdekeltek bevonásával kísérleti projekt indítása a megfelelés terheivel kapcsolatban
használthoz hasonló mérési módszertan hatásvizsgálatokra való alkalmazása céljából,

c) e módszertan IAB általi tesztelése és értékelése,

d) ezek standardként történő alkalmazása és beépítése valamennyi hatásvizsgálatba;

27. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg azokat az eseteket, amikor gyakran
különböző felektől is bekérik ugyanazokat az információkat, és vessenek véget az információk megtöbbszö-
rözésének;

(1) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
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28. felhívja a tagállamokat, hogy növeljék a tisztán nemzeti jogalkotásból adódó terhek csökkentésére
irányuló erőfeszítéseiket;

29. arra is felhívja a tagállamokat, hogy helyettesítsék a nyomtatott formájú tájékoztatást elektronikusan
és az interneten keresztüli tájékoztatással, lehetőleg intelligens internetes portálok használatával;

30. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagál-
lamok kormányainak és parlamentjeinek.

P6_TA(2007)0365

A szabályozási környezet egyszerűsítésére vonatkozó stratégia

Az Európai Parlament 2007. szeptember 4-i állásfoglalása a szabályozási környezet egyszerűsítésére
irányuló stratégiáról (2007/2096(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2003. december 16-i intézményközi megállapo-
dásra (1),

– tekintettel 2000. október 26-i a Bizottság által az Európai Tanács elé terjesztett „A jogalkotás minősé-
gének javítása 1998 – a felelősség megosztása (1998)” és „A jogalkotás minőségének javítása, 1999”
című jelentésekről szóló állásfoglalására (2),

– tekintettel 2001. november 29-i, a Bizottság „Európai kormányzás” című fehér könyvéről szóló állás-
foglalására (3),

– tekintettel 2003. április 8-i, a Bizottság által az Európai Tanács elé terjesztett „A jogalkotás minőségének
javítása, 2000” és a Bizottság által az Európai Tanács elé terjesztett „A jogalkotás minőségének javítása,
2001” című jelentéséről szóló állásfoglalására (4),

– tekintettel 2004. február 26-i, a Bizottság „A jogalkotás minőségének javítása, 2002” című jelentéséről
szóló állásfoglalására (5),

– tekintettel 2004. március 9-i állásfoglalására a közösségi szabályozás egyszerűsítéséről és javításáról
szóló bizottsági közleményekről szóló állásfoglalására (6),

– tekintettel 2004. április 20-i, a közösségi jogi szabályozásra és a konzultációs eljárásokra vonatkozó
hatáselemzésről szóló állásfoglalására (7),

– tekintettel 2006. május 16-i, a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról szóló állás-
foglalására (8),

– tekintettel 2006. május 16-i, „A jogalkotás minőségének javítása, 2004: a szubszidiaritás elvének alkal-
mazása – 12. éves jelentés”-ről szóló állásfoglalására (9),
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C 187 E/72 HU 2008.7.24.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007. szeptember 4., kedd


