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Összefoglalás 
I Az Európai Bizottság minőségi jogalkotási kerete olyan elvek és eszközök összessége, 
amelyek segítik a Bizottságot szakpolitikáinak kidolgozásában és jogalkotási 
javaslatainak előkészítésében. A minőségi jogalkotás célja annak biztosítása, hogy a 
döntéshozatal nyitott és átlátható legyen, a polgárok és érdekeltek részt vehessenek a 
szakpolitika-alkotási és jogalkotási folyamat egészében, az uniós fellépések a tények és 
a hatások felmérésén alapuljanak, és minél kevesebb szabályozási teher háruljon a 
vállalkozásokra, a lakosságra és a közigazgatásokra. 

II A minőségi jogalkotás nem arról szól, hogy több vagy kevesebb jogszabályra volna 
szükség, és nem is arról, hogy egyes szakpolitikai területeken csökkenteni kellene a 
szabályozást vagy kevesebb figyelmet kellene fordítani azokra, hanem arról, hogy 
ellenőrzött tények alapján kell időszerű és megalapozott szakpolitikai döntéseket 
hozni. A minőségi jogalkotás az Unió valamennyi szakpolitikai területére és az uniós 
jogszabályok előkészítését, elfogadását, végrehajtását és alkalmazását magában foglaló 
teljes szakpolitikai ciklusra kiterjed. A minőségi jogalkotás legfontosabb eszközei: az 
érdekelt felekkel folytatott konzultáció, a szakpolitikai alternatívák hatásvizsgálata, a 
jogszabályok végrehajtásának és alkalmazásának nyomon követése, valamint az uniós 
szakpolitikák és jogszabályok értékelése. A minőségi jogalkotás számunkra, az Unió 
külső ellenőre számára is fontos, mivel a jól kidolgozott szakpolitikák és jogszabályok a 
tényleges elszámoltathatóságot és a nyilvános ellenőrzést is szavatolják. 

III A minőségi jogalkotásra közel húsz éve fordít különös figyelmet az uniós 
szakpolitikai döntéshozatal. A Bizottság először 2002-ben végzett a jogalkotási 
javaslataira vonatkozó hatásvizsgálatokat és nyilvános konzultációkat. A közelmúltban, 
2015-ben a Bizottság kiemelt prioritássá tette a minőségi jogalkotást. Ez szervezeti 
változásokat is eredményezett a Bizottságon belül, továbbá változtattak a 
munkaprogramok kiemelt prioritásain („nagy dolgokban nagy szerepvállalás”) és 
elhatározták, hogy tovább dolgoznak az uniós szintű minőségi jogalkotás 
kiterjesztésén. 2016-ban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodást 
írt alá a jogalkotás minőségének javításáról, 2017-ben pedig a Bizottság befejezte a 
minőségi jogalkotásra vonatkozó 2015. évi iránymutatásainak és eszköztárának 
jelentős aktualizálását. Végezetül a Bizottság 2019-ben közzétette a minőségi 
jogalkotás eddigi működéséről készített helyzetértékelésének eredményeit. 

IV 2010 óta több ellenőrzést végeztünk a minőségi jogalkotással kapcsolatban. Ez az 
áttekintés a korábbi ellenőrzéseink releváns eredményein, a minőségi jogalkotási 
politikáknak a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet által a közelmúltban 
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végzett nemzetközi teljesítményértékelésén, a Bizottság által közzétett 
dokumentumok és tudományos kutatási dokumentumok elemzésén, valamint az 
Európai Parlament, a Tanács, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság képviselőivel és a terület szakértőivel folytatott konzultációinkon alapul. 
Célunk, hogy áttekintésünk révén (amely nem minősül ellenőrzésnek) hozzájáruljunk a 
jelenlegi jogalkotási időszakban az uniós és a minőségi jogalkotásról folyó nyilvános 
vitához. 

V Üdvözöljük a Bizottság helyzetértékelésének eredményeit, és összességében úgy 
véljük, hogy a Bizottság levonta a megfelelő tanulságokat, valamint feltárta, hogy mely 
területeken lehetne még lépéseket tenni a tényalapú döntéshozatal irányába. Felhívjuk 
a figyelmet egy sor olyan jelentős kérdésre is, amelyet az elkövetkező években a 
minőségi jogalkotás uniós megközelítésének felülvizsgálata során figyelembe kell 
venni. 

VI A minőségi jogalkotás sikere attól függ, hogy a Bizottság hatékonyan, 
eredményesen és következetesen alkalmazza-e a minőségi jogalkotási eszközöket 
valamennyi szakpolitikai területen. Amint azt a Bizottság helyzetértékelése és a mi 
áttekintésünk is megerősíti, némelyik eszköz alkalmazásán még van mit javítani. 
Többet lehetne tenni azért, hogy a konzultációs folyamat révén megszólítsák a 
polgárokat és más érdekelt feleket, szilárdabb tényekre alapozzák a döntéshozatali 
folyamatot, valamint előmozdítsák, nyomon kövessék és érvényesítsék az uniós jog 
végrehajtását és alkalmazását. 

VII A minőségi jogalkotás céljainak elérése a Bizottság, az Európai Parlament és a 
Tanács közötti eredményes együttműködéstől is függ. Ezért elengedhetetlen, hogy a 
társjogalkotók eleget tegyenek a jogalkotás minőségének javításáról szóló 
intézményközi megállapodásban tett kötelezettségvállalásaiknak, amelyek elősegítik az 
átlátható, tényeken alapuló döntéshozatalt. Áttekintésünkben hangsúlyozzuk, hogy el 
kell kerülni a jogalkotási javaslatok elfogadásának és végrehajtásának túlbonyolítását, 
megfelelő jogszabályi rendelkezéseket kell hozni a szakpolitikák alkalmazására 
vonatkozó adatgyűjtés kapcsán, ösztönözni kell a polgárok részvételét a szakpolitikai 
ciklusban, és átláthatóbbá kell tenni az uniós jogszabályok előkészítését, elfogadását, 
végrehajtását és alkalmazását. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a nemzeti 
parlamentek és a tagállami hatóságok is kulcsszerepet játszanak az uniós jog nemzeti 
jogba való átültetésében, valamint a szabályok helyi szintű végrehajtásának és 
alkalmazásának nyomon követésében. 

VIII Végezetül szót ejtünk a további teendőkről is. Korábbi ellenőrzési eredményeink 
és az általunk áttekintett információk alapján megállapítjuk, hogy a Bizottságnak, az 
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uniós társjogalkotóknak és a tagállamoknak a következő fő kihívásokkal kell 
szembenézniük a minőségi jogalkotás céljainak jövőbeli megvalósításával 
kapcsolatban: 

o biztosítani kell, hogy az uniós szakpolitikák és jogalkotási kezdeményezések 
kapcsán elegendő és jó minőségű konzultációra, értékelésre és hatásvizsgálatra 
kerüljön sor; 

o gondoskodni kell róla, hogy a jogalkotási javaslatok az eredményes nyomon 
követés és értékelés támogatásához elegendő bizonyíték gyűjtését írják elő; 

o tovább kell egyszerűsíteni az uniós jogszabályokat, valamint nyomon kell követni 
azok tagállami végrehajtását és alkalmazását; 

o átláthatóbbá kell tenni a jogalkotási folyamatot a polgárok és más érdekelt felek 
számára.  
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Bevezetés 
01 Az Európai Unió szakpolitikái és jogszabályai hatással vannak az Unióban élő 
emberek életére és az ott működő vállalkozások tevékenységére. Az Unió jelentős 
joganyaggal bír, amely folyamatosan fejlődésben van, azaz a szakpolitikai változások 
mentén új uniós jogszabályokat fogadnak el, másokat pedig módosítanak vagy 
hatályon kívül helyeznek, megint mások hatályukat vesztik. A Bizottság kulcsszerepet 
játszik az uniós jogszabályok előkészítésében, alkalmazásuk nyomon követésében és 
eredményeik értékelésében. A Bizottság a szakpolitikák és jogszabályok megalkotása 
során az ún. minőségi jogalkotási megközelítést alkalmazza. 

02 A minőségi jogalkotás célja annak biztosítása, hogy a döntéshozatal nyitott és 
átlátható legyen, a polgárok és érdekeltek részt vehessenek a szakpolitika-alkotási és 
jogalkotási folyamat egészében, az uniós fellépések a tények és a hatások felmérésén 
alapuljanak, és minél kevesebb szabályozási teher háruljon a vállalkozásokra, a 
lakosságra és a közigazgatásokra. Az uniós fellépéseknek egyszerű, egyértelmű, állandó 
és kiszámítható szabályozási keretet kell biztosítaniuk a lakosság és más érdekeltek 
számára, miközben reagálniuk kell az új kihívásokra és a politikai prioritások 
változásaira is. Ezért alapvető fontosságú, hogy a Bizottság eredményesen alkalmazza a 
minőségi jogalkotás elveit, mivel ez hatással van az uniós szakpolitikák teljesítményére, 
valamint az Uniónak a polgárokkal és más érdekelt felekkel szembeni 
elszámoltathatóságára. 

03 A minőségi jogalkotás valamennyi szakpolitikai területet és a teljes szakpolitikai 
ciklust lefedi (lásd: 1. ábra). A minőségi jogalkotás legfontosabb eszközei közé tartozik 
az érdekelt felekkel folytatott konzultáció, a szakpolitikai alternatívák hatásvizsgálata, a 
jogszabályok végrehajtásának és alkalmazásának nyomon követése, valamint az uniós 
szakpolitikák és jogszabályok értékelése. A hatásvizsgálatok és a kiválasztott 
értékelések minőségét a Bizottság Szabályozói Ellenőrzési Testülete (RSB) ellenőrzi, 
amely négy vezető bizottsági tisztviselőből és három kijelölt külső tagból áll. Az I. 
melléklet (A szakpolitikai ciklus szakaszainak áttekintése, a minőségi jogalkotás elvei, 
célkitűzései, eszközei és eljárásai) részletesebb áttekintést nyújt arról, hogyan 
alkalmazza a Bizottság a minőségi jogalkotási megközelítést a szakpolitikai ciklus egyes 
szakaszaiban. 
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1. ábra. Minőségi jogalkotás a szakpolitikai ciklusban 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság minőségi jogalkotási iránymutatásai alapján. 

04 A minőségi jogalkotásra közel húsz éve fordít különös figyelmet az uniós 
szakpolitikai döntéshozatal. A Bizottság először 2002-ben végzett a jogalkotási 
javaslataira vonatkozó hatásvizsgálatokat és nyilvános konzultációkat1. Később, 2015 
májusában a Bizottság létrehozta a „Minőségi jogalkotással javítani az eredményeken” 
elnevezésű uniós programot2. Ez többek között szervezeti változásokat eredményezett 
a Bizottságon belül, továbbá változtattak a munkaprogramok kiemelt prioritásain 
(„nagy dolgokban nagy szerepvállalás”) és elhatározták, hogy tovább dolgoznak az 
uniós szintű minőségi jogalkotás kiterjesztésén. A Bizottság 2016. április 13-án 
intézményközi megállapodást írt alá az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal a 
jogalkotás minőségének javításáról3, amely kiegészíti a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló korábbi megállapodásokat és nyilatkozatokat4. A megállapodásban a 
társjogalkotók kötelezettséget vállaltak arra, hogy számos fellépés keretében 
együttműködnek az átlátható, tényeken alapuló döntéshozatal előmozdítása 
érdekében. 2016 decemberében a Bizottság közzétette az „Uniós jog: jobb 
eredmények elérése a jobb alkalmazás révén” című közleményt5, amely felismeri, hogy 
együtt kell működni a tagállamokkal az uniós jogszabályok végrehajtásának és 
alkalmazásának javítása érdekében, mivel ez előfeltétele a szakpolitikák 
eredményességének. A Bizottság 2018-tól kezdődően helyzetértékelést készített a 
minőségi jogalkotással kapcsolatos fejleményekről, és 2019 áprilisában közzétette e 
munkájának eredményeit6. Áttekintésünk kiindulópontjaként főként ezekre az 
eredményekre támaszkodtunk. 

05 Az Unió független külső ellenőreként támogatjuk az átláthatóságot és az 
elszámoltathatóságot. A minőségi jogalkotás számunkra, az Unió külső ellenőre 
számára is fontos, mivel a jól kidolgozott szakpolitikák és jogszabályok a tényleges 
elszámoltathatóságot és a nyilvános ellenőrzést is szavatolják. 2010 óta több jelentést 

Az érdekelt 
felek 

visszajelzései
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is közzétettünk a Bizottság minőségi jogalkotási megközelítésének kulcselemeiről, 
elsősorban a hatásvizsgálatokról, az (utólagos) értékelésekről, az uniós jogszabályok 
alkalmazásának nyomon követéséről és a nyilvános konzultációkról7. A különböző 
uniós szakpolitikákról és kiadási programokról szóló jelentéseinkben is több 
alkalommal rámutattunk az ezen eszközök használatával kapcsolatos problémákra8. 
Célunk, hogy áttekintésünk révén hozzájáruljunk a jelenlegi jogalkotási időszakban az 
uniós és a minőségi jogalkotásról folyó nyilvános vitához. Az áttekintés válasz a 
minőségi jogalkotásról készített helyzetértékelésről szóló bizottsági közleményre. 
Meghatározza, hogy a területet érintő későbbi ellenőrzéseink során alkalmasint mely 
alapvető kérdéseket fogunk vizsgálni. Ez a dokumentum azonban nem ellenőrzési 
jelentés, hanem elsősorban nyilvánosságra hozott információkon vagy direkt e célra 
gyűjtött anyagokon alapuló áttekintés. 



10 

 

Az áttekintés hatóköre és módszere 
06 Felülvizsgálatunk céljára saját közzétett jelentéseinket, a Bizottság 
helyzetértékelésének eredményeit, a Bizottság Szabályozói Ellenőrzési Testületének 
(RSB) és Belső Ellenőrzési Szolgálatának (IAS) jelentéseit, valamint tudományos 
publikációkat használtunk fel. Figyelembe vettünk továbbá nyilvánosan hozzáférhető, 
általunk megbízhatónak tartott információkat is, például a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet (OECD) által a minőségi jogalkotási politikákról készített 2018. 
évi nemzetközi teljesítményértékelést9. Ezenfelül konzultáltunk néhány főbb 
érdekelttel is, akiknek kikértük a véleményét arról, hogy mennyire válik be a Bizottság 
minőségi jogalkotási megközelítése (lásd: II. melléklet, A főbb érdekelt felek 
véleménye a minőségi jogalkotás különböző eszközeiről). Végezetül felkértünk egy 
szakértői testületet, hogy adjanak visszajelzést áttekintésünk előzetes eredményeiről 
(lásd: III. melléklet, Az áttekintés készítése során megkérdezett szakértők). 

07 Az áttekintésünkben bemutatott információk a helyzetértékelés eredményeit 
bemutató bizottsági közlemény szerkezetét követik a következők szerint: 

o a Bizottság által a minőségi jogalkotással kapcsolatos tevékenységek végrehajtása 
során levont általános érvényű tanulságok; 

o a nyilvánosság részvétele a szakpolitikák megalkotásában; 

o a szakpolitikai tervezést megalapozó tények; 

o az uniós jogszabálykorpusz; 

o intézményközi együttműködés a jogalkotásban. 

Az egyes szakaszokban először háttérmagyarázat formájában röviden vázoljuk a 
legfontosabb tényeket és fejlesztésre szoruló elemeket, majd a következő 
bekezdésekben részletesebben is tárgyaljuk azokat. Áttekintésünk végén a záró 
megjegyzésekben vázoljuk a további lépéseket. Az áttekintés kapcsán a 2020 
februárjáig rendelkezésre álló információkat vettük figyelembe. 
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A Bizottság minőségi jogalkotási 
módszere 

A Bizottság által levont általános érvényű tanulságok 

1. háttérmagyarázat 

Helyzetértékelése alapján a Bizottság levont néhány általános érvényű tanulságot, 
amiben (pl. bizottsági munkatársakkal és intézményközi partnerekkel folytatott) 
nyílt és célzott konzultáció, a fejlett országok szabályozási rendszereivel végzett 
OECD-összehasonlítások és a szakirodalom áttekintése voltak segítségére. Az egyik 
ilyen tanulság, hogy a minőségi jogalkotásra irányuló munka továbbra is igencsak 
indokolt, hogy a kapcsolódó eszközöket hatékonyabban kellene alkalmazni 
(ügyelve arra, hogy eközben célszerűségük ne szenvedjen csorbát), valamint hogy 
a minőségi jogalkotással kapcsolatos munka csak úgy érheti el célját, ha abból a 
többi uniós intézmény és a tagállamok is kiveszik a részüket. 

A Bizottság helyzetértékelésében a tanulságok mellett azt is feltárta, hogy mely 
területeken lehetne még lépéseket tenni a tényalapú döntéshozatal irányába. 
Rámutatott például, hogy tovább kell javítani a minőségi jogalkotással 
kapcsolatos legfontosabb tevékenységek (pl. konzultációk, hatásvizsgálatok és 
értékelések) hatékonyságát és eredményességét. 

Egyetértünk abban is, hogy a többi uniós intézménynek és a tagállamoknak 
fontos szerepet kell játszaniuk az uniós szakpolitikák kialakításában és 
végrehajtásában. Ezek érdemi hozzájárulása nélkül nem lehet megvalósítani a 
minőségi jogalkotás céljait. 

08 A minőségi jogalkotás nem arról szól, hogy több vagy kevesebb jogszabályra volna 
szükség, és nem is arról, hogy egyes szakpolitikai területeken csökkenteni kellene a 
szabályozást vagy kevesebb figyelmet kellene fordítani azokra, hanem arról, hogy 
ellenőrzött tények alapján kell időszerű és megalapozott szakpolitikai döntéseket 
hozni. A szubszidiaritás elvére tekintettel az uniós szakpolitikáknak és programoknak 
azt is bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek hozzáadott értékkel10. Emellett a minőségi 
jogalkotási megközelítés eredményes végrehajtása jobb átláthatóságot és 
elszámoltathatóságot is eredményez, márpedig mindkettőre szükség van ahhoz, hogy 
megerősödjön a polgárok uniós jogalkotásba vetett bizalma. Mindezek alapján úgy 
véljük, hogy a minőségi jogalkotásra irányuló erőfeszítések továbbra is indokoltak. 

09 Helyzetértékelésében a Bizottság azon véleményének adott hangot, hogy van 
még javítanivaló a minőségi jogalkotáshoz kapcsolódó tevékenységek hatékonyságán 
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és eredményességén11. A Bizottságnak különösen csökkentenie kellene azon kivételek 
számát, amelyekre nem vonatkoznak a nyilvános konzultációt, a hatásvizsgálatot és az 
értékelést általánosan előíró szabályok. Jelenleg a jogalkotási javaslatok egynegyede 
esetében nem készül hatásvizsgálat (további részletekért lásd: 17. és 18. bekezdés), és 
a hatásvizsgálatok kevesebb mint egyharmada kapcsán készül megfelelően elvégzett és 
felhasznált értékelés (lásd: 20. bekezdés). 

10 Más uniós intézmények és a tagállamok szintén kulcsszerepet játszanak az uniós 
szakpolitikák és programok megtervezésében és végrehajtásában, ezért 
elengedhetetlen, hogy ezek is elkötelezettek legyenek a minőségi jogalkotás sikeres 
végrehajtása iránt. Különösen a Bizottság és az uniós társjogalkotók (az Európai 
Parlament és a Tanács) között van szükség eredményes együttműködésre a minőségi 
jogalkotással kapcsolatos célok eléréséhez: el kell kerülniük a jogszabályok 
túlbonyolítását, jogi követelményeket kell előírniuk a tényalapú értékelésekhez és 
hatásvizsgálatokhoz szükséges információk összegyűjtésére vonatkozóan, 
hatásvizsgálatokat kell végezniük, mielőtt jelentősen módosítanák a Bizottság 
jogalkotási javaslatait, és ösztönözniük kell a nyilvánosság aktívabb részvételét az uniós 
jogalkotási folyamatban. A nemzeti parlamentek és a tagállami hatóságok továbbá 
kulcsszerepet játszanak az uniós jog nemzeti jogba való átültetésében, valamint a 
szabályok helyi szintű végrehajtásának és alkalmazásának nyomon követésében. 

11 Az Unió független külső ellenőreként végzett ellenőrzéseink szintén 
hozzájárulnak a minőségi jogalkotás célkitűzéseihez azáltal, hogy észrevételeket, 
következtetéseket és ajánlásokat fogalmazunk meg arra vonatkozóan, hogy lehetne-e 
eredményesebben, hatékonyabban és gazdaságosabban végrehajtani az uniós 
szakpolitikákat és programokat, és ha igen, hogyan. Ezzel összefüggésben 
megjegyezzük, hogy a helyzetértékelése nyomán levonandó tanulságok kapcsán a 
Bizottság több ízben is hivatkozott a Számvevőszék munkájára, például az utólagos 
értékelésekről szóló 16/2018. sz. különjelentésünkre. 
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A nyilvánosság részvétele a szakpolitikák megalkotásában 

2. háttérmagyarázat 

A polgárok és más érdekelt felek a Bizottság által indított konzultációs folyamatok 
révén vehetnek részt az uniós szakpolitikai döntéshozatalban. Az európai polgári 
kezdeményezés útján továbbá fel is kérhetik a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot 
új jogszabályokra. 

A nyilvános konzultációkról szóló 14/2019. sz. különjelentésünkben azt 
állapítottuk meg, hogy a nyilvános konzultációk bizottsági kerete magas 
színvonalú, a nyilvános konzultációk előkészítése és lebonyolítása kielégítő. 

A Bizottság az OECD szabályozási politikára és irányításra vonatkozó 2018. évi 
mutatókészlete szerint a legmagasabb pontszámot érte el az érdekelt felek 
szerepvállalása tekintetében12. 

Arra jutottunk azonban, hogy a következők terén van még lehetőség a fejlődésre: 

o a nyilvános konzultációk során végzett tájékoztatási tevékenység, amelynek 
során a polgárokat célzottabban kellene megszólítani és a szélesebb körű 
részvételt ösztönző kommunikációs csatornákat kellene igénybe venni, 
valamint pontosabban meg kellene határozni a nyelvi rendszer kritériumait, 
hogy a kulcsfontosságú dokumentumokat (lehetőség és szükség szerint) a 
lehető legtöbb nyelvre lefordítsák; 

o beszámolás a nyilvános konzultációk eredményeinek utánkövetéséről; 

o az európai polgári kezdeményezés révén a polgárok bevonása a jogalkotási 
javaslatok kezdeményezésébe.  

12 A nyilvános konzultációkról szóló 14/2019. sz. különjelentésünkben külön 
rámutattunk néhány problémára a szélesebb körű részvétel előmozdítását célzó 
tájékoztatási tevékenységekkel kapcsolatban. Hiányosságok mutatkoztak a 
konzultációk hatókörét és célkitűzéseit, a megcélzott érdekelt feleket, a tervezett 
konzultációs tevékenységeket, valamint az ütemezést és a nyelvhasználati szabályokat 
meghatározó konzultációs stratégiákban. Megállapítottuk többek között, hogy a 
Bizottság csak általános célkitűzéseket határozott meg konzultációs tevékenységeivel 
kapcsolatban, és nem jelölte meg minden esetben e tevékenységek célcsoportját13. 

13 Ezenfelül az elemzett esetek egyharmadában kevesebb mint négy héttel a 
nyilvános konzultáció megkezdése előtt tették közzé az érdekelt feleknek annak 
pontosabb céljáról és tervezett felhasználásáról tájékoztatást nyújtó ütemtervet14. 
Arra a következtetésre jutottunk, hogy a konzultációs tevékenységekről szélesebb 



14 

 

körben kellene tájékoztatni, hogy a folyamat láthatóbb legyen és abban többen 
vehessenek részt15. A Bizottság elismerte, hogy az érdekelt felek kevéssé tudnak arról, 
hogyan vehetnek részt a szakpolitikai döntéshozatalban és a konzultációs 
tevékenységekben16. A Bizottság elfogadta azt az ajánlásunkat is, hogy jobban ki kell 
használni a tagállami képviseleteket a legfontosabb nemzeti, regionális és helyi szintű 
érdekelt felekkel való kapcsolatfelvételre. Mivel azonban ehhez erőforrások is 
szükségesek, a Bizottság hangsúlyozta, hogy a tájékoztatási tevékenységeket a 
kezdeményezés jelentőségéhez kell igazítani17. 

14 Javasoltuk továbbá, hogy valamennyi kiemelt, illetve széles körű közérdeklődésre 
számot tartó kezdeményezés esetében minden hivatalos nyelvre fordítsák le a főbb 
konzultációs dokumentumokat. A Bizottság csak részben fogadta el ezt az ajánlást, 
mivel úgy véli, hogy ez sok erőforrást igényelne, így késleltetné a szakpolitikai 
döntéshozatali folyamatot18. Amint a Bizottság megjegyzi, 2018-ban valamennyi 
nyilvános konzultációs kérdőív legalább két nyelven elérhető volt, 71%-ukat pedig (az ír 
kivételével) valamennyi hivatalos nyelvre lefordították19. Megállapításunk szerint 
tisztázandó azonban, hogy milyen kritériumok alapján hoznak döntést a konzultációs 
dokumentumok valamennyi hivatalos nyelvre történő lefordításáról, ami minden uniós 
polgár számára hozzáférhetővé teszi a széles körű közérdeklődésre számot tartó 
kezdeményezéseket20. 

15 Emellett hiányosságokat találtunk a nyilvános konzultációk utánkövetéséről 
szóló bizottsági beszámolást illetően is. Találtunk olyan eseteket, ahol a Bizottság nem 
fejtette ki egyértelműen, hogyan állnak kapcsolatban a válaszadók észrevételei a 
jogalkotási javaslatban bemutatott alternatívákkal21. Ebben a tekintetben a Bizottság 
helyzetértékelése is feltárt problémákat. Összességében a nyilvános konzultáció 
válaszadóinak közel 40%-a elégedetlen volt a nyilvános konzultációk eredményeiről 
való beszámolással22. 

16 Az európai polgári kezdeményezés23 lehetővé teszi a polgárok számára, hogy 
közvetlenül felkérjék a Bizottságot szabályozási intézkedések kezdeményezésére. Az 
európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet nem kötelezi a Bizottságot 
jogalkotási javaslat benyújtására. A Bizottság szabadon dönthet, hogy kíván-e 
lépéseket tenni az egyes kezdeményezések nyomán. A polgári kezdeményezés 2012. 
évi bevezetésétől 2019 közepéig a nyilvántartásba vett 64 európai polgári 
kezdeményezésből négy szerezte meg a szükséges támogatást, azaz legalább egymillió 
uniós polgár aláírását (lásd: 2. ábra)24. E négy eset közül kettőben a Bizottság idővel 
jogalkotási javaslatot nyújtott be25. További egy esetben a Bizottság egy nem 
jogalkotási jellegű fellépéscsomagra tett javaslatot. A negyedik esetben úgy döntött, 
hogy nem nyújt be jogalkotási javaslatot, mivel megfelelőnek ítélte a meglévő jogi 
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keretet. 2019-ben a Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és a Tanács 
felülvizsgálta az európai polgári kezdeményezésről szóló rendeletet, hogy ösztönözze a 
részvételt és megkönnyítse a kezdeményezések szervezését. Az új szabályok jobb 
technikai segítségnyújtást biztosítanak a szervezői csoportok számára, és lehetővé 
teszik a tagállamoknak, hogy a részvétel alsó korhatárát tizenhat évre csökkentsék. 
Ezek a szabályok 2020 elején léptek hatályba26. 

2. ábra. Európai polgári kezdeményezések 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai (az európai polgári kezdeményezés weboldala) alapján. 

Nyilvántartásba vett kezdeményezések (elegendő támogatás)
Nyilvántartásba vett kezdeményezések (elégtelen támogatás)
Visszavont kezdeményezések

Nyitott kezdeményezések
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A szakpolitikai tervezést megalapozó tények 

3. háttérmagyarázat 

A Bizottság a szakpolitikai alternatívák előzetes értékelését hatásvizsgálatnak, a 
szakpolitikák végrehajtása révén elért hatások utólagos elemzését pedig 
értékelésnek nevezi27. A Bizottság a jelentősebb kiadási programokra irányuló, 
hatásvizsgálatot nem igénylő javaslatok kapcsán ún. „előzetes értékeléseket” is 
végez. A hatásvizsgálatokat és értékeléseket az adott szakpolitikáért, jogszabályért 
vagy kiadási programért felelős bizottsági főigazgatóság irányítja. A Bizottság 
Szabályozói Ellenőrzési Testületet (RSB) hozott létre a hatásvizsgálatok és 
értékelések minőségellenőrzésére. 

Az OECD szabályozási politikára és kormányzásra vonatkozó 2018. évi mutatói 
szerint a Bizottság a hatásvizsgálat28 tekintetében a harmadik29, az elsődleges jog 
utólagos értékelése terén pedig a negyedik30 legjobb értékelést kapta. 

Az utólagos felülvizsgálatokról szóló 16/2018. sz. különjelentésünkben31 azt 
állapítottuk meg, hogy a Bizottság összességében jól tervezett értékelési 
rendszerrel rendelkezik, amelynek irányítása és minőségellenőrzése is 
megfelelő32. 

2013. évi éves jelentésünkben33 hasznosulásvizsgálatot készítettünk a 
hatásvizsgálatokról szóló 3/2010. sz. különjelentésünkről34, amelyben 
megállapítottuk, hogy a Bizottság szervesen beépítette a hatásvizsgálatot a 
szakpolitikai tervezésébe és felhasználta azt jogalkotási kezdeményezéseinek 
javítására. Arra jutottunk azonban, hogy a következők terén van még lehetőség a 
fejlődésre: 

o hatásvizsgálat készítése a jelentősebb kezdeményezések, köztük a jelentős 
kiadásokkal járó programok és tevékenységek esetében; 

o a hatásvizsgálatok minőségi szempontjai; 

o az értékelések minősége és időbeni rendelkezésre állása; 

o az RSB megbízatása. 

17 Főszabályként a Bizottságnak a munkaprogramjában szereplő valamennyi 
javaslatra vonatkozóan hatásvizsgálatot kell készítenie. A helyzetértékelésben a 
Bizottság arról számolt be, hogy az általa alkalmazott minőségi jogalkotási 
követelmények értelmében a 2015 és 2018 közötti bizottsági munkaprogramokban 
tett javaslatainak 19,5%-a esetében nem volt szükség hatásvizsgálatra, további 8,5% 
esetében pedig kivételt engedélyeztek (pl. a különleges sürgősség miatt). Az esetek 
7%-ában nem indokolták nyilvánosan a hatásvizsgálat elmaradását35. Egy, a 
helyzetértékelésben említett részletes elemzés szerint azonban az elemzett esetek 
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kétharmadában kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az indokok 
elégségesek, illetve megfelelőek voltak-e36. A Parlament sajnálatosnak találta, hogy a 
bizottsági javaslatok – köztük a bizottsági munkaprogramban szereplő javaslatok – 
esetében gyakran elmarad a hatásvizsgálat37. Az érdekelt felek azt javasolták, hogy a 
szélesebb körű alkalmazás lehetővé tétele érdekében vezessenek be könnyített eljárást 
a sürgős esetekre és a kevésbé jelentős hatással járó javaslatokra vonatkozóan38. 

18 A költségvetési rendelet értelmében a jelentős kiadással járó programokra és 
tevékenységekre irányuló javaslatokat előzetes értékelésnek kell alávetni39. 
Amennyiben egy program vagy tevékenység várhatóan jelentős gazdasági, környezeti 
vagy társadalmi hatással jár, ez az értékelés hatásvizsgálat formáját öltheti – és ebben 
az esetben a Bizottságnak egy sor végrehajtási alternatívát is meg kell vizsgálnia. Úgy 
véljük, hogy valamennyi jelentős kiadási program esetében hatásvizsgálatot vagy 
előzetes értékelést kellene végezni40. 

19 2002 óta a hatásvizsgálatok minősége szempontjából az egyik legnagyobb 
kihívást a különböző alternatívák költségeinek és előnyeinek számszerűsítése 
jelenti41. Számos jelentésünkben hiányosságokat állapítottunk meg az adatok 
hozzáférhetőségével, valamint a hatások számszerűsítésével és pénzügyi kifejezésével 
kapcsolatban42. Az RSB megállapította, hogy bár a Bizottság javította a számszerűsítést, 
a hatásvizsgálatoknak csak egynegyede számszerűsítette teljes mértékben a 
költségeket és a hasznokat43. Megjegyezte továbbá, hogy az elemzett tíz minőségi 
elemből kettő még azután sem érte el az elfogadható szintet, hogy a Bizottság 
részlegei az RSB minőségellenőrzése alapján felülvizsgálták a hatásvizsgálataikat, 
mielőtt azokat szolgálatközi konzultációra bocsátották (lásd: 3. ábra). 2016-ban az RSB 
bevezette a „pozitív, fenntartásokkal” minősítést azon hatásvizsgálatok esetében, 
amelyeket véleménye szerint nem volt szükséges ismét bemutatni a testületnek. Az 
ilyen új minősítéssel értékelt hatásvizsgálatok azonban kisebb valószínűséggel javultak, 
mint azok, amelyek negatív véleményt kaptak, így újra be kellett mutatni őket az RSB-
nek44. 
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3. ábra. A hatásvizsgálatok minőségértékelésének átlageredményei 
(2018) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az RSB 2018. évi éves jelentésének 1.2. fejezete alapján. 

20 A Bizottság utólagos értékelései nemcsak az uniós szakpolitikák teljesítményének 
értékelésére szolgálnak, hanem azok továbbfejlesztéséhez is értékes hozzájárulást 
nyújtanak. 2013 óta a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy az új jogalkotási 
javaslatokhoz kapcsolódó hatásvizsgálatok elkészítése előtt először értékeli a meglévő 
jogszabályok végrehajtását (az „értékeléssel indítás” elve)45. Az RSB elemzése szerint 
azonban a hatásvizsgálatok kevesebb mint egyharmada alapult megfelelően elvégzett 
és felhasznált értékelésen46. Az értékelések minőségét leginkább az gyengítette, hogy 
nem álltak rendelkezésre megfelelő adatok a hatások számszerűsítéséhez47. 
Jelentéseinkben ismételten hiányosságokat állapítottunk meg a 
teljesítményértékeléshez szükséges adatok hozzáférhetőségével kapcsolatban48. Amint 
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az RSB rámutatott, gyakran előfordult, hogy az értékelési jelentések a megfelelő 
adatok hiányában nem tudták megválaszolni az értékelési kérdéseket49. Emiatt a 
bizottsági főigazgatóságok sem tudtak mindig érdemben javítani az RSB által kifogásolt 
értékelő jelentéseken (lásd: 4. ábra). 

4. ábra. A Bizottság főigazgatóságai számára gyakran nehéz volt az 
értékelő jelentések RSB által kifogásolt részeinek javítása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az RSB 2018. évi éves jelentésének 3.5. fejezete alapján. 

21 Az RSB fontos szerepet játszik a szakpolitikai döntéshozatalhoz szükséges 
tényadatok minőségének biztosításában. A testület négy vezető bizottsági 
tisztviselőből és három kinevezett külső tagból áll. Elődjéhez, a Hatásvizsgálati 
Testülethez képest kibővült hatásköre már egyes kiválasztott értékelések ellenőrzését 
is magában foglalja. A Bizottság helyzetértékelése szerint azonban a válaszadók 
véleménye egyenlő arányban oszlott meg az RSB pártatlanságával kapcsolatban50. Az 
aggályaiknak hangot adók egyebek mellett azt észrevételezték, hogy az RSB tagjainak 
többségét bizottsági tisztviselők adják. Egyes válaszadók javasolták, hogy az RSB 
megbízatása bővüljön ki három további tevékenységgel: validálja a Bizottság 
indokolásait arra nézve, hogy egyes jelentősebb kezdeményezésekről miért nem nyújt 
be hatásvizsgálatot51, vizsgálja a hatásvizsgálatban, illetve a jogalkotási javaslatban 
mérlegelt alternatívák koherenciáját,52 és az elvégzett értékelések nagyobb hányadára 
nézve végezzen minőségellenőrzést (lásd: 5. ábra)53. 

Kialakítás és módszertan

Eredményesség és hatékonyság

Koherencia

Relevancia és uniós
hozzáadott érték

Bemutatás

A következtetések helytállósága

Nincs javulás Némi javulás Lényegi javulás

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rsb_report_2018_en.pdf
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5. ábra. Az RSB által ellenőrzött értékelések 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján (az elkészített54, illetve az RSB által 
ellenőrzött55 értékelések alapján)  

Elkészített 
értékelések

Az RSB által 
ellenőrzött 
értékelések
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Az uniós jogszabálykorpusz  

4. háttérmagyarázat 

Az uniós joganyag folyamatosan változik a rendelet-, irányelv- és 
határozatjavaslatok elfogadásával, valamint a meglévő jogszabályok 
felülvizsgálatával, hatályon kívül helyezésével, illetve hatályvesztésével. 

A 2015–2019-es időszakra vonatkozó munkaprogramjában a Bizottság kevesebb 
jogalkotási kezdeményezést tervezett, mint a korábbi években, és növelte azok 
végrehajtási arányát. Emellett a REFIT programot és platformot is bevetette annak 
érdekében, hogy az uniós jogszabálykorpusz „a célnak megfelelő” maradjon. 

Elemzésünkből kiderül, hogy a Juncker-Bizottság kevesebb jelentős jogalkotási 
kezdeményezést terjesztett elő, mint elődei, viszont nőtt azok végrehajtási aránya. 
Összességében az uniós jogszabályi korpusz 1999 és 2019 között stabil maradt. A 
Bizottság számára ugyanakkor továbbra is nehéz feladatot jelent az uniós jog 
tagállami végrehajtásának és alkalmazásának nyomon követése. 

Megítélésünk szerint a következő feladatok várnak megoldásra: 

o a Bizottság minőségi jogalkotási megközelítésének szerves részét képező 
REFIT kezdeményezés szerepének további pontosítása; 

o az uniós jogszabályok egyszerűsítése anélkül, hogy emiatt nőnének a 
szabályszerűségi és teljesítménykockázatok; 

o iránymutatás nyújtása a tagállamoknak arról, hogyan lehet egyszerűsíteni a 
szabályokat, és megoldani, hogy azok ne legyenek szükségtelenül bonyolultak 
vagy megterhelőek; 

o az uniós jog végrehajtásának és alkalmazásának jobb nyomon követése és 
érvényesítése. 

22 A Juncker-Bizottság nagymértékben csökkentette a jelentős jogalkotási javaslatok 
(„kiemelt kezdeményezések”) számát. A 2015–2019. évi munkaprogramjaiban a 
Bizottság 108 kiemelt kezdeményezést tervezett, ami 62%-os csökkentést jelent a 
2010–2014. évi munkaprogramok 290 kiemelt kezdeményezéséhez képest. 2011 és 
2017 között ugyanakkor fokozatosan nőtt az új kezdeményezések végrehajtási aránya 
(azaz a Parlament és a Tanács által elfogadott bizottsági javaslatok aránya) (lásd: 6. 
ábra). Összességében 1999 és 2019 között stabil maradt az uniós joganyag, mivel az 
ezen időszak során a Parlament és a Tanács által elfogadott rendeletek és irányelvek 
teljes száma hasonlóan alakult, mint a hatályon kívül helyezett, illetve hatályvesztett 
jogszabályok száma (lásd: IV. melléklet, Jogalkotási javaslatok, elfogadott, hatályon 
kívül helyezett és hatályát vesztett jogszabályok, valamint V. melléklet, Elfogadott 
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jogszabályok évenkénti és szakpolitikai területenkénti bontásban). Ugyanakkor a 
nyolcadik parlamenti ciklus (2014–2019) során elfogadott uniós jogszabályok átlagos 
oldalszáma kismértékben, 4,4%-kal magasabb volt, mint a hetedik ciklusban (2009–
2014)56. 

6. ábra. Kevesebb kiemelt kezdeményezést terveznek és nagyobb 
arányban hajtják végre azokat 

 
Megjegyzés: A végrehajtási arány a részben (lásd: a Bizottság 2018. évi éves tevékenységi jelentése, 
Főtitkárság, 7. o.) és a teljes mértékben végrehajtott kiemelt kezdeményezéseket is figyelembe veszi. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság éves munkaprogramjai (2010–2019) és éves tevékenységi 
jelentései (2013–2018) alapján. 

23 A Juncker-Bizottság egyik fő célkitűzése az uniós joganyag egyszerűsítése, 
valamint a vállalkozásokra és a polgárokra háruló szabályozási teher csökkentése 
volt57. Arra törekedve, hogy az uniós jogalkotási eszközök a célnak megfelelőek 
legyenek, a Bizottság 2012-ben bevezette a REFIT programot, 2015-ben pedig a REFIT 
platformot. A REFIT platform útján a Bizottság javaslatokat kért, gyűjtött és értékelt azt 
illetően, miként lehetne csökkenteni az uniós jogszabályokból és azok tagállami 
végrehajtásából eredő szabályozási és adminisztratív terheket58. Az utólagos 
felülvizsgálatokról szóló 16/2018. sz. különjelentésünkben megállapítottuk, hogy a 
REFIT program logikája nem egyértelmű, amint az sem, hogy az egyes 
kezdeményezések mely kritériumok alapján kapták meg a REFIT címkét. Javasoltuk 
továbbá, hogy a Bizottság kerülje annak látszatát, hogy a REFIT nem képezi teljes 
mértékben a standard minőségi jogalkotási ciklus részét. Ezzel összefüggésben a 
Bizottság saját helyzetértékelése megerősítette, hogy a REFIT program nem volt 
kellőképpen közismert59. 

A Bizottság munkaprogramja 2010–2014 2015–2019

Tervezett kiemelt kezdeményezések éves száma

Tervezett kiemelt kezdeményezések végrehajtási aránya
Végrehajtási arány nem ismert

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sg_aar_2018_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sg_aar_2018_final.pdf
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24 Bár teljes mértékben támogatjuk a Bizottság azon célkitűzését, hogy 
egyszerűsítse a jogszabályokat és csökkentse az adminisztratív terheket, arra is ügyelni 
kell, hogy ez megfelelő módon történjen. A közös rendelkezésekről szóló rendeletről 
szóló 6/2018. sz. véleményünkben rávilágítottunk olyan esetekre, ahol az egyszerűsítés 
miatt a jogszabályok adott esetben kevésbé voltak egyértelműek a kedvezményezettek 
és a közigazgatási szervek számára, és gyengültek az eredmények elérésére szolgáló 
mechanizmusok. Hangsúlyoztuk továbbá, hogy az egyszerűsítést nem csupán a 
meglévő szabályok egységes szerkezetbe foglalására kell felhasználni, hanem a 
felesleges szabályok és eljárások kiküszöbölésére is. A közös agrárpolitikáról szóló 
7/2018. sz. véleményünkben például megjegyeztük: nem egyértelmű, hogy a szabályok 
számának csökkentése egyszerűsítést eredményezne, mivel a szakpolitika ugyanakkor 
más szempontokból bonyolultabbá válna60. 

25 Bonyolult és a vállalkozásokat, polgárokat terhelő jogszabályok akkor is 
születhetnek, amikor a tagállamok végrehajtják az uniós irányelveket. A tagállamok 
politikai, jogi és alkotmányos berendezkedése igen változatos, ami befolyásolja az 
uniós jog gyakorlati megvalósításának módját. Jelentős eltérés tapasztalható a 
tagállamok között egy adott uniós irányelvre vonatkozó nemzeti végrehajtási 
intézkedések száma és hatóköre tekintetében is. Az uniós jog gyakorlati 
megvalósításáról készített áttekintésünkben megállapítottuk, hogy összefüggés van a 
nemzeti végrehajtási intézkedések száma és a Bizottság által indított 
kötelezettségszegési eljárások száma között61. A tagállamok elismerik, hogy a nemzeti 
végrehajtási intézkedésekben előírt követelmények esetenként túlmutatnak az adott 
irányelvben foglalt szabályokon (ezt a gyakorlatot túlszabályozásnak is nevezik). Az erre 
szolgáló uniós adatbázisban azonban nem szívesen azonosítják az ilyen eseteket62. 
Ezzel összefüggésben megjegyezzük, hogy a jogalkotás minőségének javításáról szóló 
2016. évi intézményközi megállapodás felszólítja a tagállamokat annak 
egyértelműsítésére, hogy az átültető jogi aktus(ok) vagy kapcsolódó dokumentumok 
mely rendelkezései ilyen kiegészítő jellegűek. Mindeddig csak két tagállam nyújtott be 
ilyen értesítést az adatbázisba. 

26 Az uniós intézmények és a tagállamok megállapodtak abban, hogy amikor a 
nemzeti átültető intézkedésekről értesítik a Bizottságot, a tagállami hatóságoknak 
indokolt esetben magyarázó dokumentumokat kell benyújtaniuk arról, miként ültették 
át az irányelveket saját jogszabályaikba63. Rámutattunk, hogy a tagállamok több és 
jobb magyarázó dokumentumot nyújthatnának be64, és a Bizottság beleegyezett, hogy 
a tagállamokkal együtt tovább vizsgálja, milyen előnyökkel jár iránymutatást adni a 
magyarázó dokumentumok kidolgozásáról és benyújtásáról65. Több jelentésünkben is 
kiemeltük, hogyan befolyásolta az uniós jog következetlen tagállami átültetése és 
alkalmazása az uniós szakpolitikák és programok teljesítményét66. 
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27 A kötelezettségszegési eljárások tartósan nagy száma arra mutat, hogy a 
tagállamoknak továbbra is nehezen sikerül időben és helyesen végrehajtani és 
alkalmazni az uniós jogot (lásd: 7. ábra). Ezt az Európai Parlament is hangsúlyozta67. 

7. ábra. Új és nyitott kötelezettségszegési eljárások 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló éves bizottsági 
jelentések és a Bizottság kötelezettségszegési adatbázisának kivonata alapján (a 2010 és 2012 közötti új 
kötelezettségszegési eljárások tekintetében). 

28 Az uniós jog gyakorlati megvalósításáról szóló 2018. évi áttekintésünkben 
elemeztük ezt a problémát és felkértük a Bizottságot annak mérlegelésére, nem lenne-
e érdemes fokoznia az uniós jog alkalmazásának nyomon követésére és 
érvényesítésére irányuló törekvését többek között az alábbiak révén: 

o az uniós költségvetés felhasználása annak elősegítésére, hogy a tagállamok 
alkalmazzák az uniós jogot68; 

o a kötelezettségszegési eljárások kezelésében bevált jogérvényesítési prioritások 
és referenciamutatók felfejlesztése a felügyeleti tevékenységek irányításának 
általános keretévé. 
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Intézményközi együttműködés a jogalkotásban 

5. háttérmagyarázat 

Az uniós jogszabályok minősége nagymértékben függ a jó intézményközi 
együttműködéstől. 

A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-án aláírt 
intézményközi megállapodásban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
elkötelezte magát a jogalkotási folyamat lehető legjobb átláthatósága mellett, 
hogy a polgárok továbbra is megbízzanak az uniós jogalkotási folyamatban. 

Számos kötelezettségvállalás azonban még nem teljesült. 

Megállapítottuk, hogy a következők terén van még lehetőség a továbblépésre: 

o a társjogalkotók által az eljárás során a Bizottság jogalkotási javaslataiban tett 
módosítások értékelése; 

o a jogalkotási eljárás bizonyos vonatkozásainak átláthatósága (pl. háromoldalú 
egyeztetések és lobbizás).  

29 Az intézményközi megállapodás előírja, hogy a Parlament és a Tanács 
hatásvizsgálatot készítsen a bizottsági javaslatok „érdemi” módosításairól, ha úgy ítéli 
meg, hogy ez a jogalkotási folyamathoz helyénvaló és szükséges69. Nincs azonban 
közösen elfogadott meghatározás arra vonatkozóan, hogy mi minősül „érdemi” 
módosításnak. Az intézményközi megállapodás értelmében minden intézmény 
önállóan dönthet arról, hogy egy módosítást érdeminek tekint-e. A Tanács még nem 
készített értékelést saját módosításairól, a Parlament pedig 2016 óta három ilyen 
értékelést tett közzé a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatóságán (EPRS) 
keresztül. Az EPRS hatásvizsgálatokkal kapcsolatos munkájának nagy része a Bizottság 
hatásvizsgálatai minőségének értékeléséhez kapcsolódik (2016 óta 142 eset)70. Úgy 
véljük, hogy továbbra is kihívást jelent az intézményközi megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalások teljesítése, amelyek végső célja a társjogalkotók által a 
tényalapú döntéshozatal támogatása érdekében végzett hatásvizsgálati tevékenységek 
hiányosságainak és átfedéseinek elkerülése. 

30 Az uniós jogalkotási folyamat már most is nagymértékben átlátható, mivel a 
polgárok és más érdekelt felek – legalábbis bizonyos mértékig – különböző nyilvános 
weboldalakon nyomon követhetik a jogalkotási javaslatok előrehaladását. Ezenkívül a 
2016. évi intézményközi megállapodásban a három intézmény megállapodott abban, 
hogy közös nyilvános adatbázist hoz létre az összes jogalkotási dosszié aktuális 
állásáról71. Ez az adatbázis még fejlesztés alatt áll. Az intézményközi megállapodásnak 
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megfelelően azonban 2017 decemberében létrehozták a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok közös nyilvántartását72, amely hozzáférést biztosít a polgároknak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok életciklusának különböző szakaszaihoz73. 

31 A Bizottság úgy véli, hogy a háromoldalú egyeztetésekhez és a nyilvános 
érdekképviselői nyilvántartáshoz – mint a döntéstámogató bizonyítékok gyűjtésére 
szolgáló kerethez – kapcsolódó kérdésekre nem terjed ki a minőségi jogalkotás hatálya. 
Ennek ellenére a Bizottság helyzetértékelését alátámasztó bizonyítékok áttekintése 
során megállapítottuk: az érdekelt felek aggályosnak találják74, hogy nem átláthatóak a 
Parlament, a Tanács és a Bizottság által a jogalkotási szövegek elfogadása kapcsán 
folytatott tárgyalások (azaz a háromoldalú egyeztetések75). 2016-ban az európai 
ombudsman kérte, hogy tegyék közzé a háromoldalú egyeztetések menetrendjét, az 
ülések összefoglaló napirendjét és az úgynevezett négyhasábos dokumentum egymást 
követő változatait, amelyek bemutatják a három intézmény kezdeti álláspontját és a 
kompromisszumos szöveget, ahogyan az a megbeszélések során kialakul76. A 
négyhasábos dokumentumok egymást követő változatait látva a nyilvánosság jobban 
megérthetné, hogyan formálódott meg a végleges szöveg. Az ombudsmannak adott 
válaszában a Bizottság megerősítette, hogy nincs ellenvetése az ilyen információk 
közzététele ellen77. Ehhez azonban mindkét társjogalkotó egyetértése szükséges. 

32 2018-ban az Európai Unió Bírósága úgy határozott, hogy az ilyen ideiglenes 
kompromisszumos szövegek esetében nem lehet fenntartani a nyilvánosságra hozatal 
megtagadásának általános vélelmét78. Ez az ítélet azt jelenti, hogy az ilyen 
információkat főszabályként hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára79. A 
négyhasábos dokumentumokat azonban azóta sem teszik közzé rendszeresen, pedig a 
meghozott döntésekkel kapcsolatos nyilvános elszámoltathatóságot javítaná, ha a 
közzététel révén tájékozódni lehetne a Bizottság jogalkotási javaslatához fűzött 
parlamenti és tanácsi módosításokról. 

33 Megjegyezzük továbbá, hogy a Parlament és a Bizottság 2011 óta közös nyilvános 
nyilvántartást működtet az „érdekképviseletekről” (azaz lobbistákról), és hogy a 
Tanács 2014 óta megfigyelőként részt vesz a jelenlegi rendszerben80. A Bizottság 2016. 
szeptember 28-án javaslatot nyújtott be egy új intézményközi megállapodásról, amely 
kötelezővé tenné a Parlamentre, a Tanácsra és a Bizottságra vonatkozó átláthatósági 
nyilvántartás létrehozását. A javaslat célja az volt, hogy megerősítse a lobbistákkal 
fenntartott kapcsolatok keretét, és nyilvántartásba vételhez kösse a velük való 
találkozást. A kötelező intézményközi átláthatósági nyilvántartásra vonatkozó 
javaslatról még nem született végleges megállapodás81. 
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Záró megjegyzések a további 
lépésekről 
34 A Bizottság számba vette a minőségi jogalkotás különböző eszközeinek és 
folyamatainak működését, levonta a tanulságokat és rámutatott a továbbfejlődés 
lehetőségeire. Korábbi ellenőrzési eredményeink és az általunk áttekintett információk 
alapján megállapítjuk, hogy a Bizottságnak, az uniós társjogalkotóknak és a 
tagállamoknak a következő fő kihívásokkal kell szembenézniük a minőségi jogalkotás 
céljainak jövőbeli megvalósításával kapcsolatban: 

o biztosítani kell, hogy az uniós szakpolitikák és jogalkotási kezdeményezések 
kapcsán elegendő és jó minőségű konzultációra, értékelésre és hatásvizsgálatra 
kerüljön sor; 

o gondoskodni kell róla, hogy a jogalkotási javaslatok az eredményes nyomon 
követés és értékelés támogatásához elegendő bizonyíték gyűjtését írják elő; 

o tovább kell egyszerűsíteni az uniós jogszabályokat, valamint nyomon kell követni 
azok tagállami végrehajtását és alkalmazását; 

o átláthatóbbá kell tenni a jogalkotási folyamatot a polgárok és más érdekelt felek 
számára. 
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Mellékletek 

I. melléklet. A szakpolitikai ciklus szakaszainak áttekintése, a 
minőségi jogalkotás elvei, célkitűzései, eszközei és eljárásai82 

 

Konzultáció az érdekelt felekkel 

 

Hatásvizsgálatok 

 

Értékelések 

 

Az uniós jog végrehajtása és alkalmazása 
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II. melléklet. A főbb érdekelt felek véleménye a minőségi 
jogalkotás különböző eszközeiről 

Az alábbi táblázat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága 
egységes álláspontját mutatja be arról, hogy a különböző minőségi jogalkotási 
eszközök hogyan működnek a gyakorlatban, és hogyan járulnak hozzá a minőségi uniós 
jogalkotás célkitűzéseinek eléréséhez. Az Európai Parlament válaszát nem lehetett 
beilleszteni, mivel azt más formátumban nyújtották be, a Tanács pedig nem fogadta el 
a részvételre való felkérést. 

 
Igen, 

nagyon 
elégedett 

Igen, 
elégedett 

Nem 
elégedett, 
de nem is 
elégedetlen 

Nem, 
elégedetlen 

Nem, 
nagyon 

elégedetlen 

A szakpolitikai döntéshozatal megnyitása 

Kezdeményezések tervezése és 
politikai validálás        X   

Visszajelzési lehetőségek (az 
ütemtervekről és a bevezető 
hatásvizsgálatokról) 

    X     

Konzultáció az érdekelt felekkel 
(nyilvános konzultációk)      X   

Részvétel a jogalkotásban: „Ossza meg 
velünk véleményét!” portál    X     

A szakpolitikák javítását szolgáló, jobb minőségű eszközök 

Hatásvizsgálatok      X   

Értékelések    X       

Szabályozói Ellenőrzési Testület    X       

A szubszidiaritás és az arányosság elve      X     

Az uniós jog átültetése és végrehajtása 
a tagállamokban      X     

A meglévő jogszabálykorpusz célnak megfelelő jellegének megőrzése 

A REFIT program       X     

A REFIT platform        X   

A minőségi jogalkotás mint közös program 

Intézményközi megállapodás a 
jogalkotás minőségének javításáról      X     

Az uniós jog alkalmazásának nyomon 
követése      X     

Megjegyzés: A kategóriánkénti végleges érték a benyújtott véleményeken alapul (az 5 pontos skála 
számtani átlaga); a véleményt nem nyilvánító válaszokat kizártuk a számításból.   
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III. melléklet. Az áttekintés készítése során megkérdezett 
szakértők 

Név Cím Szervezet 

Christiane Arndt-Bascle  A Közirányítási Igazgatóság 
programvezetője 

OECD 

Benjamin Gerloff A Közirányítási Igazgatóság 
elemzője 

Leila Kostiainen 
A Finn Szabályozói 
Hatásvizsgálati Tanács elnöke 
és a RegWatchEurope elnöke 

Finn Szabályozói 
Hatásvizsgálati Tanács és 
RegWatchEurope 

Wim Marneffe 

Az Üzleti Gazdaságtudományi 
Kar docense, valamint a 
Közgazdaságtani és Közpolitikai 
Kutatócsoport vezetője 

Hasselti Egyetem  

Dimiter Toshkov 
A Közigazgatási Intézet 
Kormányzás és Globális Ügyek 
Karának docense 

Leideni Egyetem  
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IV. melléklet. Jogalkotási javaslatok, elfogadott, hatályon kívül
helyezett és hatályát vesztett jogszabályok

Év 
(*) A Bizottság jogalkotási javaslatai  

A Bizottság 
által 

visszavont 
jogalkotási 
javaslatok 

Elfogadott jogi aktusok Hatályon kívül helyezett és hatályvesztett jogi 
aktusok 

Az elfogadott 
és a hatályon 

kívül helyezett 
vagy 

hatályvesztett 
jogalkotási 

aktusok 
közötti 

különbség 

Rendes 
jogalkotási 
eljárás (1) 

Különleges 
jogalkotási 
eljárás (2) 

ÖSSZESEN 

Rendeletek és 
irányelvek (3) 

Rendes 
jogalkotási 
eljárás (4) 

Különleges 
jogalkotási 
eljárás (5) 

ÖSSZESEN 

Rendes 
jogalkotási 
eljárás (6) 

Különleges 
jogalkotási 
eljárás (7) 

ÖSSZESEN ÖSSZESEN 
Az Európai 
Parlament 
és a Tanács 
rendeletei 
és irányelvei  

A Tanács 
rendeletei 
és irányelvei 

Az Európai 
Parlament és a 
Tanács 
rendeletei és 
irányelvei  

Az Európai 
Parlament 
és a Tanács 
rendeletei 
és irányelvei  

A Tanács 
rendeletei 
és irányelvei 

Az Európai 
Parlament 
és a Tanács 
rendeletei 
és irányelvei  

A Tanács 
rendeletei 
és irányelvei 

1999 36 175 211 0 28 195 223 2 335 337 -114

2000 84 204 288 11 55 204 259 7 249 256 3 

2001 70 155 225 6 57 170 227 2 201 203 24 

2002 65 176 241 12 72 162 234 8 187 195 39 

2003 94 177 271 3 79 185 264 9 118 127 137 

2004 65 187 252 119 78 206 284 7 132 139 145 

2005 71 146 217 3 45 128 173 3 240 243 -70

2006 101 212 313 33 83 200 283 26 227 253 30 

2007 91 142 233 4 40 140 180 7 168 175 5 

2008 110 149 259 15 100 159 259 10 278 288 -29

2009 56 94 150 11 138 124 262 50 309 359 -97

2010 98 10 108 20 49 27 76 35 148 183 -107

2011 157 20 177 14 71 40 111 17 166 183 -72

2012 84 7 91 12 63 35 98 18 68 86 12 

2013 119 9 128 7 102 27 129 82 129 211 -82

2014 68 1 69 48 134 62 196 32 72 104 92 

2015 48 4 52 47 56 67 123 60 134 194 -71

2016 108 20 128 6 69 53 122 45 115 160 -38

2017 75 8 83 8 66 65 131 20 25 45 86 

2018 128 18 146 10 67 79 146 40 39 79 67 

2019(**) 16 3 19 6 97 31 128 28 65 93 35 

Összesen 1 744 1 917 3 661 395 1 549 2 359 3 908 508 3 405 3 913 -5

* Január 1. – december 31. 
** Január 1. – szeptember 18.
(1) A helyesbítések és módosított javaslatok kizárásával, a tanácsi végrehajtási jogi aktusokra vonatkozó javaslatok beszámításával. Az eljárás

típusát jelző metaadatokat nem tartalmazó javaslatok; ezeket szintén kizártuk. 
(2) A helyesbítések és a módosított javaslatok kizárásával. A nem jogalkotási eljárás és a rendes jogalkotási eljárás (COD) keretében elfogadott 

jogszabályok kizárásával. A tanácsi végrehajtási jogi aktusokra vonatkozó javaslatok beszámításával. 
(3) A helyesbítések és a módosított javaslatok kizárásával. A nem jogalkotási eljárás kizárásával.
(4) A helyesbítések kizárásával.
(5) A helyesbítések kizárásával. A nem jogalkotási eljárás és a rendes jogalkotási eljárás (COD) keretében elfogadott jogszabályok kizárásával. A

tanácsi rendeletek és irányelvek (beleértve a végrehajtási rendeleteket) beszámításával. 
(6) A helyesbítések kizárásával.
(7) A helyesbítések kizárásával. A tanácsi rendeletek és irányelvek (beleértve a végrehajtási rendeleteket) beszámításával. A nem jogalkotási eljárás

kizárásával. 

Forrás: Kiadóhivatal.
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V. melléklet. Elfogadott jogszabályok évenkénti és szakpolitikai 
területenkénti bontásban 

 
Megjegyzés: Az adatok magukban foglalják a rendes jogalkotási eljárás, a különleges jogalkotási eljárás és a nem jogalkotási eljárás 
keretében elfogadott irányelveket, rendeleteket és határozatokat. Az összeg tartalmazza a helyesbítéseket és a módosított jogi 
aktusokat, valamint a végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. 

Forrás: Az Európai Számvevőszék által készített EUR-Lex-kivonat D. Toshkov Legislative Productivity of the EU, 2004–2019 c. online 
prezentációja (2019) alapján, amely a http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html weboldalon olvasható.  

Elfogadott jogalkotási aktusok teljes száma évenként

Adóügy és regionális politika 

Egyéb (szabadság, biztonság és jogérvényesülés,
Népek Európája, tudomány, információ,
oktatás és kultúra)

Közlekedési és energiapolitika

Iparpolitika és belső piac

Általános, pénzügyi és intézményi
kérdések

Halászat

Környezet-, fogyasztó-
és egészségvédelem

Versenypolitika és vállalkozások,
az áruk, tőke, szolgáltatások és
munkavállalók szabad mozgása

Külkapcsolatok, közös kül-
és biztonságpolitika 

Mezőgazdaság

Nincs besorolva az EUR-Lexen
(főként mezőgazdasági termékek exportjához
és importjához kapcsolódó aktusok)
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Mozaikszavak és rövidítések 
CWP: A Bizottság munkaprogramja 

EGSZB: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

EP: Európai Parlament 

EPRS: Az Európai Parlament Kutatószolgálata 

MJ: Minőségi jogalkotás 

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

RB: Régiók Bizottsága 

REFIT: A célravezető és hatásos szabályozás programja 

RSB: Szabályozói Ellenőrzési Testület 
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Glosszárium 
Átültetés: Az a folyamat, amelynek során az uniós tagállamok beemelik az uniós 
irányelveket a nemzeti jogba. 

Bevezető hatásvizsgálat: Egy problémáról, illetve a probléma megoldására kínálkozó 
szakpolitikai alternatívákról adott első leírás, amelyet a kezdeményezés kidolgozásának 
különböző tervezett szakaszairól készített áttekintés egészít ki, beleértve a 
hatásvizsgálattal kapcsolatos munkát és az érdekelt felekkel folytatott konzultációt. 

Célravezetőségi vizsgálat: Valamilyen módon (általában közös célkitűzések révén) 
összefüggő fellépések egy csoportjának átfogó értékelése a fellépések közötti 
szinergiák vagy hatékonysági problémák, valamint a fellépések által a költségek és az 
előnyök tekintetében gyakorolt halmozott hatás azonosítása és számszerűsítése 
érdekében. 

Előzetes értékelés: A programok és tevékenységek előkészítését támogató előzetes 
értékeléseknek a kapcsolódó programok vagy tevékenységek teljesítményére 
vonatkozó bizonyítékokon kell alapulniuk, valamint meg kell határozniuk és elemezniük 
a megoldandó problémákat, azt, hogy az Unió közreműködése mennyiben jelentene 
hozzáadott értéket, továbbá a célokat, a különböző alternatívák várható hatásait, 
valamint a nyomonkövetési és értékelési eljárásokat. Az olyan nagyobb programok 
vagy tevékenységek esetében, amelyek várhatóan jelentős gazdasági, környezeti vagy 
társadalmi hatásokkal járnak, az előzetes értékelésre hatásvizsgálat formájában is sor 
kerülhet. 

Értékelés: A Bizottság által vagy nevében végzett tényalapú értékelés arról, hogy egy 
adott uniós fellépés milyen mértékben volt eredményes, hatékony és az igények 
szempontjából releváns, és mennyiben hozott létre uniós hozzáadott értéket. 

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus: A Bizottság által egy jogalkotási aktusban foglalt 
felhatalmazás alapján elfogadott nem jogalkotási aktus, amely az adott jogalkotási 
aktus egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészíti, illetve módosítja. 

Háromoldalú egyeztetés: Jogalkotási javaslatokról folytatott vita a Parlament, a Tanács 
és a Bizottság képviselői között.  
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Hatásvizsgálat: Egy probléma részletes elemzése, beleértve a kiváltó okokat, az uniós 
fellépés szükségességét, valamint a lehetséges megoldások előnyeit és hátrányait. 

Konzultáció: Az információk, visszajelzések, tanácsok vagy bizonyítékok más szervtől, 
szakértőktől vagy érdekelt felektől történő gyűjtésének folyamata. 

Minőségi jogalkotás: Az uniós szakpolitikák és jogszabályok átlátható, tényeken 
alapuló, a polgárok és az érdekelt felek bevonásával történő kidolgozására vonatkozó 
elvek együttese, amely a tervezéstől a végrehajtásig a teljes szakpolitikai ciklusra, 
valamint az értékelésre és az esetleges felülvizsgálatra is kiterjed. 

REFIT: A Bizottság célravezető és hatásos szabályozási programja, amely a hatályos 
jogszabályok és intézkedések felülvizsgálatával kívánja elérni, hogy azok a lehető 
legkevesebb költség és szabályozási teher mellett valósítsák meg a várt eredményeket. 

Rendes jogalkotási eljárás: Rendeleteknek, irányelveknek vagy határozatoknak az 
Európai Parlament és a Tanács által történő elfogadása a Bizottság javaslata alapján. 

Szabályozási hatásvizsgálat: Az OECD meghatározása szerint a vizsgált szakpolitika 
kapcsán elérhető szabályozási vagy nem szabályozási alternatívák nyomán 
valószínűsíthetően felmerülő hasznok és költségek szisztematikus azonosítási és 
számszerűsítési folyamata. 

Szolgálati munkadokumentum: Nem kötelező erejű dokumentum, amelyben a 
Bizottság valamely szervezeti egysége ismerteti álláspontját egy adott szakpolitikai 
kérdésben. 

Szolgálatközi konzultáció: Olyan eljárás, amelynek során a Bizottság valamely 
főigazgatósága hivatalosan véleményt kér más érintett főigazgatóságoktól egy 
javaslatra vagy tervezetre vonatkozóan. 

Túlszabályozás: Az a gyakorlat, hogy az uniós irányelveket átültető nemzeti kormányok 
olyan szabályokat vagy szabályozási követelményeket állapítanak meg, amelyek 
meghaladják az adott irányelv követelményeinek való megfeleléshez szükséges 
mértéket. 

Utólagos értékelés: Olyan dokumentumot vagy dokumentumcsomagot eredményező 
szakpolitikai eszköz, amely valamely – akár több jogalkotási aktusból álló – uniós 
szabályozási beavatkozás visszamenőleges áttekintésére szolgál, értékelési elemekkel 
vagy azok nélkül. 

Ütemterv: Egy adott cél eléréséhez szükséges lépéseket meghatározó projektterv. 
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Végrehajtási jogi aktus: Jogilag kötelező erejű jogi aktus, amely intézkedéseket, 
feltételeket és eljárásokat határoz meg annak biztosítására, hogy az uniós jogot 
egységesen alkalmazzák a tagállamokban. 
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A számvevőszéki csoport 
Ezt az áttekintést a Tony Murphy számvevőszéki tag által vezetett, az uniós 
finanszírozásra és igazgatásra szakosodott V. Kamara készítette. 

Az áttekintés elkészítését Pietro Russo számvevőszéki tag vezette Chiara Cipriani 
kabinetfőnök, Benjamin Jakob kabinetattasé, Alberto Gasperoni ügyvezető, Michael 
Spang feladatfelelős, valamint Horvay-Kovács Attila és Tomasz Plebanowicz számvevők 
támogatásával. Adatelemzési támogatás: Varga Zsolt; vizualizációs támogatás: 
Alexandra Mazilu és Jesús Nieto Muñoz; nyelvi támogatás: Fiona Urquhart. 
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Megjegyzések 
1 A Bizottság közleménye: Towards a reinforced culture of consultation and dialogue - 

General principles and minimum standards for consultation of interested parties by 
the Commission, COM(2002) 704 végleges, valamint az azt kiegészítő COM(2012) 
746 közlemény és az utóbbit kísérő SWD(2012) 422 bizottsági szolgálati 
dokumentum és COM(2014) 368 bizottsági közlemény. 

2 A Bizottság közleménye: Minőségi jogalkotással javítani az eredményeken – uniós 
program, COM(2015) 215. 

3 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az 
Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 
2016.5.12.). 

4 Például: az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes politikai nyilatkozata 
a magyarázó dokumentumokról (2011. október 27.); intézményközi megállapodás a 
közösségi jogszabályok szövegezésének minőségére vonatkozó közös 
iránymutatásokról (1998. december 22.). 

5 A Bizottság közleménye: Uniós jog: jobb eredmények elérése a jobb alkalmazás 
révén, C(2016) 8600 final, 2016. december 21. 

6 A Bizottság közleménye: Better regulation: taking stock and sustaining our 
commitment (Minőségi jogalkotás: helyzetfelmérés és elkötelezettségünk 
fenntartása), 2019. 

7 Európai Számvevőszék, 3/2010. sz. különjelentés: „Hatásvizsgálatok az uniós 
intézményekben: segítik-e a döntéshozatalt?” (hasznosulásvizsgálat: 2016); 
16/2018. sz. különjelentés:„Az uniós jogszabályok utólagos felülvizsgálata: átgondolt 
rendszer hiányosságokkal”; áttekintés:Az uniós jog gyakorlati megvalósítása; 
14/2019. sz. különjelentés: „»Ossza meg velünk véleményét!«:Nyilvános 
konzultációi révén a Bizottság meg tudja szólaltatni a polgárokat, de tájékoztató 
tevékenysége kívánnivalót hagy maga után”. 

8 Európai Számvevőszék, 6/25. sz. különjelentés:„Az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer integritása és alkalmazása”, 75. bekezdés; 34/2016. sz. különjelentés: „Az 
élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem: az Európai Uniónak alkalma nyílik az élelmiszer-
ellátási lánc erőforrás-hatékonyságának javítására“, 45. bekezdés; 10/2017. sz. 
különjelentés: „A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott uniós 
támogatásnak célzottabban kellene elősegítenie a tényleges generációs 
megújulást”, 20. bekezdés; 10/2018. sz. különjelentés:„A mezőgazdasági termelők 
alaptámogatási rendszere”, 34. bekezdés; 24/2018. sz. különjelentés: „A szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás, valamint az innovatív megújuló energiák kereskedelmi 

                                                      

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52002DC0704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52002DC0704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52002DC0704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52015DC0215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52015DC0215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.018.01.0010.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.018.01.0010.01.HUN
https://ec.europa.eu/info/publications/better-regulation-taking-stock-and-sustaining-our-commitment_en
https://ec.europa.eu/info/publications/better-regulation-taking-stock-and-sustaining-our-commitment_en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_EU_LAW/LR_EU_LAW_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_EU_LAW/LR_EU_LAW_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_14/SR_Public_participation_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_14/SR_Public_participation_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_14/SR_Public_participation_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_14/SR_Public_participation_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_06/SR15_06_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_06/SR15_06_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_06/SR15_06_HU.pdf
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léptékű demonstrálása az Európai Unióban: a múlt évtizedben nem sikerült elérni a 
kívánt eredményeket”, 58. bekezdés.  

9 OECD: OECD Regulatory Policy Outlook 2018, 2018. 

10 Az Európai Számvevőszék tájékoztatójaa 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretre irányuló bizottsági javaslatról, 2018. 

11 Európai Bizottság: Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, 
SWD(2019) 156, 7. fejezet (Következtetések). 

12 A szabályozási politikára és irányításra vonatkozó mutatók (iREG) az OECD és 
tagországai által ajánlott minőségi jogalkotási gyakorlatok végrehajtását mérik; 
OECD Regulatory Policy Outlook 2018, 2018, 2.6. és 2.7. ábra. 

13 Az „»Ossza meg velünk véleményét!«: Nyilvános konzultációi révén a Bizottság meg 
tudja szólaltatni a polgárokat, de tájékoztató tevékenysége kívánnivalót hagy maga 
után” című, 14/2019. sz. számvevőszéki különjelentés 113. bekezdése. 

14 Az „»Ossza meg velünk véleményét!«: Nyilvános konzultációi révén a Bizottság meg 
tudja szólaltatni a polgárokat, de tájékoztató tevékenysége kívánnivalót hagy maga 
után” című, 14/2019. sz. számvevőszéki különjelentés 35–50. bekezdése. 

15 Az „»Ossza meg velünk véleményét!«: Nyilvános konzultációi révén a Bizottság meg 
tudja szólaltatni a polgárokat, de tájékoztató tevékenysége kívánnivalót hagy maga 
után” című, 14/2019. sz. számvevőszéki különjelentés 59–60. és 114. bekezdése. 

16 Európai Bizottság: Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, 
SWD(2019) 156, 3.4. fejezet. 

17 Az „»Ossza meg velünk véleményét!«: Nyilvános konzultációi révén a Bizottság meg 
tudja szólaltatni a polgárokat, de tájékoztató tevékenysége kívánnivalót hagy maga 
után” című, 14/2019. sz. számvevőszéki különjelentés 3. ajánlása. 

18 Az „»Ossza meg velünk véleményét!«: Nyilvános konzultációi révén a Bizottság meg 
tudja szólaltatni a polgárokat, de tájékoztató tevékenysége kívánnivalót hagy maga 
után” című, 14/2019. sz. számvevőszéki különjelentés 4. ajánlása. 

19 Európai Bizottság: Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, 
SWD(2019) 156, 3.4. fejezet. 

20 Az „»Ossza meg velünk véleményét!«: Nyilvános konzultációi révén a Bizottság meg 
tudja szólaltatni a polgárokat, de tájékoztató tevékenysége kívánnivalót hagy maga 
után” című, 14/2019. sz. számvevőszéki különjelentés 4. ajánlása. 

21 Az „»Ossza meg velünk véleményét!«: Nyilvános konzultációi révén a Bizottság meg 
tudja szólaltatni a polgárokat, de tájékoztató tevékenysége kívánnivalót hagy maga 
után” című, 14/2019. sz. számvevőszéki különjelentés 108. bekezdése. 
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22 Európai Bizottság: Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, 

SWD(2019) 156, a II. melléklet 4.2. fejezete. 

23 Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 11. cikke. 

24 https://europa.eu/citizens-initiative/home_hu 

25 A következő két kezdeményezésről van szó: „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg 
az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!”, valamint „A víz 
közjó, nem árucikk!”. 

26  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-92-2018-INIT/hu/pdf 

27 A programok és tevékenységek előkészítéséhez a Bizottság ún. „előzetes 
értékeléseket” készít. További információkért lásd a glosszáriumot. 

28 Az OECD meghatározása szerint a szabályozási hatásvizsgálat a vizsgált szakpolitikát 
illető szabályozási vagy nem szabályozási alternatívák nyomán valószínűsíthetően 
felmerülő hasznok és költségek szisztematikus azonosítási és számszerűsítési 
folyamata. 

29 OECD: OECD Regulatory Policy Outlook 2018, 2018, 2.19. és 2.20. ábra. 

30 OECD: OECD Regulatory Policy Outlook 2018, 2018, 2.30. és 2.31. ábra. 

31 Az utólagos felülvizsgálat olyan dokumentumot vagy dokumentumcsomagot 
eredményező szakpolitikai eszköz, amely valamely – akár több jogalkotási aktusból 
álló – uniós szabályozási beavatkozás visszamenőleges áttekintésére szolgál, 
értékelési elemekkel vagy azok nélkül. 

32 Európai Számvevőszék, 16/2018. sz. különjelentés:Az uniós jogszabályok utólagos 
felülvizsgálata: átgondolt rendszer hiányosságokkal, összefoglaló. 

33 Európai Számvevőszék, 2013. és 2014. évi éves jelentés. 

34 Európai Számvevőszék, 3/2010. sz. különjelentés:„Hatásvizsgálatok az uniós 
intézményekben: segítik-e a döntéshozatalt?”, összefoglaló. 

35 Európai Bizottság: Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, 
SWD(2019) 156, 4.1. fejezet. 

36 Impact Assessment Institute: Absence of Impact Assessment often not justified or 
contrary to Better Regulation, 2018. 

37 Európai Parlament: Political assessment of the implementation of the 2016 Inter-
institutional Agreement on Better Law-Making, D200329, 2019.02.13. 

38 RegWatchEurope: Key messages to the next European Commission and European 
Parliament (2019-2024) on priorities for the Better Regulation Agenda, 2019. 
február; Elisabeth Golberg: ‘Better Regulation’: European Union Style, 2018, 71. o. 
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39 A programok és tevékenységek előkészítéséhez a Bizottság ún. „előzetes 

értékeléseket” készít. További információkért lásd a glosszáriumot. 

40 Az Európai Számvevőszék „A Számvevőszék észrevételeinek összefoglalója a 
Bizottság következő többéves pénzügyi keretre (TPK) irányuló jogalkotási 
javaslatairól” című tájékoztatója, 2019, 22. o. 

41 A Számvevőszék „Hatásvizsgálatok az uniós intézményekben: segítik-e a 
döntéshozatalt?” című, 3/2010. sz. különjelentésének 86. és azt követő bekezdései. 

42 Európai Számvevőszék, 34/2016. sz. különjelentés: „Az élelmiszer-pazarlás elleni 
küzdelem: az Európai Uniónak alkalma nyílik az élelmiszer-ellátási lánc erőforrás-
hatékonyságának javítására“, 45. bekezdés; 10/2017. sz. különjelentés: „A fiatal 
mezőgazdasági termelők részére nyújtott uniós támogatásnak célzottabban kellene 
elősegítenie a tényleges generációs megújulást”, 20. bekezdés; 24/2018. sz. 
különjelentés: „A szén-dioxid-leválasztás és -tárolás, valamint az innovatív megújuló 
energiák kereskedelmi léptékű demonstrálása az Európai Unióban: a múlt 
évtizedben nem sikerült elérni a kívánt eredményeket”, 58. bekezdés. 

43 Az RSB 2018. évi éves jelentése, 3.4. fejezet. 

44 Az RSB 2018. évi éves jelentése, 1.2. fejezet. 

45 A Számvevőszék „Az uniós jogszabályok utólagos felülvizsgálata: átgondolt rendszer 
hiányosságokkal” című, 16/2018. sz. különjelentése, 10. o. 

46 Az 51 elemzett esetből 11-ben (22%) nem készült el az értékelés, 14 esetben (27%) 
nem megfelelő értékelés készült, 11 esetben (22%) pedig az értékelés felhasználása 
nem volt megfelelő; lásd: az RSB 2018. évi éves jelentése, 3.5. fejezet. 

47 Európai Bizottság: Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, 
SWD(2019) 156, 6.2. fejezet. 

48 Európai Számvevőszék, 10/2017. sz. különjelentés: „A fiatal mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott uniós támogatásnak célzottabban kellene elősegítenie a 
tényleges generációs megújulást”, 20. bekezdés; 5/2016. sz. különjelentés: „A 
Bizottság gondoskodik-e a szolgáltatási irányelv eredményes alkalmazásáról?”, 37. 
bekezdés; 3/2010. sz. különjelentés: „Hatásvizsgálatok az uniós intézményekben: 
segítik-e a döntéshozatalt?”, 86. bekezdés. 

49 Az RSB 2018. évi éves jelentése, 1.3. fejezet. 

50 Az érdekelt felek álláspontja a Stocktaking of the Commission's Better Regulation 
approach – Summary report of contributions to the public consultation című 
bizottsági dokumentum (2019, 19. o.) szerint. További információkért lásd: A 
Számvevőszék 16/2018. sz. különjelentése:„Az uniós jogszabályok utólagos 
felülvizsgálata: átgondolt rendszer hiányosságokkal”, 62. bekezdés, valamint 
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https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=46063
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_05/SR_SERVICES_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_05/SR_SERVICES_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_03/SR10_03_HU.PDF
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Bruegel: Braver, greener, fairer: Memos to the new EU leadership 2019–2024, 2019, 
77. o. 

51 Bruegel: Braver, greener, fairer: Memos to the new EU leadership 2019–2024, 2019, 
77. o. 

52 Az érdekelt felek álláspontja a Taking Stock of the Commission’s Better Regulation 
Agenda című bizottsági dokumentum (SWD(2019) 156, II. szakasz, 4.3. pont) szerint. 

53 Európai Bizottság: Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, 
SWD(2019) 156, 4.3. pont. 

54 Az ábra tartalmazza a főbb átfogó értékeléseket, az azok alapjául szolgáló tematikus 
vagy földrajzi értékeléseket azonban nem. Európai Bizottság: Taking Stock of the 
Commission’s Better Regulation Agenda, SWD(2019) 156, II. szakasz. 

55 2016 óta az RSB 51 alkalommal a hatásvizsgálathoz csatolt értékeléseket is 
áttekintett. Amikor a hatásvizsgálatot a meglévő intézkedések értékelésével együtt 
nyújtják be, az RSB nem ad ki külön véleményt az értékelésről (RSB, 2018. évi éves 
jelentés, 1.1. fejezet). 

56 Az Európai Számvevőszék elemzése az EUR-Lex adatai alapján. 

57 Európai Bizottság: Better regulation: big on the big things and small on the small 
things, 2019. 

58 A REFIT-platformot létrehozó bizottsági határozat (2015) 2. cikke. 

59 Európai Bizottság: Stocktaking of the Commission's Better Regulation approach – 
Summary report of contributions to the public consultation, 2019, 21. o. 

60 Európai Számvevőszék: 7/2018. sz. vélemény a 2020 utáni közös agrárpolitikára 
vonatkozó bizottsági rendeletjavaslatokról, 5. bekezdés. 

61 Az Európai Számvevőszék állapotfelmérése:Az uniós jog gyakorlati megvalósítása, 
2018, 33. bekezdés. 

62 Európai Bizottság: Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda, 
SWD(2019) 156, 2. szakasz, 6.4. fejezet. 

63 Ezt a tagállamok és a Bizottság magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. 
szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozata (2011/C 369/02), valamint az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság magyarázó dokumentumokról szóló, 
2011. október 27-i együttes politikai nyilatkozata (2011/C 369/03) jelentette ki. 

64 Az Európai Számvevőszék állapotfelmérése:Az uniós jog gyakorlati megvalósítása, 
2018, 134. bekezdés. 

65 Európai Bizottság: Az európai uniós jog alkalmazásának ellenőrzése – 2018. évi éves 
jelentés (közzétéve: 2019), I. fejezet, 1. pont. 
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