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Európai Számvevőszék: Maradjon fontos 
szempont az uniós jogalkotás minősége 
A minőségi jogalkotás olyan elvek és eszközök összessége, amelyek segítik a Bizottságot 
szakpolitikáinak kidolgozásában és jogalkotási javaslatainak előkészítésében. A minőségi 
jogalkotás egyben az uniós jogalkotásban közel húsz éve fontos szerepet játszó rendszer, amely 
kategóriájában – az Európai Számvevőszék új áttekintése szerint – nemzetközi szinten is a 
legfejlettebbek közé tartozik. Ugyanakkor 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. 

Az Unió joganyaga folyamatosan fejlődésben van: új jogszabályokat fogadnak el, másokat pedig 
módosítanak vagy hatályon kívül helyeznek, megint mások hatályukat vesztik. A Bizottság egyfelől 
új jogszabályokra tesz javaslatot, másfelől kulcsszerepet játszik azok alkalmazásának nyomon 
követésében és eredményeik értékelésében is. 

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 tényeken és a várható hatások felmérésén alapuljanak, és minél kevesebb 
szabályozási teher háruljon a vállalkozásokra, a lakosságra és a közigazgatásokra. A Bizottság közel 
húsz éve alkalmazza a minőségi jogalkotás elveit. Egy közelmúltbeli OECD-tanulmány szerint a 
Bizottság a világ egyik legfejlettebb minőségi jogalkotási rendszerét alakította ki. 

„A minőségi jogalkotás célja annak biztosítása, hogy az uniós jogszabályok megalapozottak, 
tényalapúak, időszerűek és átláthatóak legyenek és garantálják az elszámoltathatóságot – 
jelentette ki Pietro Russo, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Áttekintésünkkel arra 
törekszünk, hogy hozzájáruljunk az Unió működésének javításáról folyó nyilvános vitához. Egyre 
nagyobb igény mutatkozik a tényalapú szakpolitikai döntéshozatal iránt, így fontos, hogy a minőségi 
jogalkotás továbbra is fontos szerepet játsszon az uniós jogszabályok kialakításában, hiszen az mind 
a lakosságnak, mind a vállalkozásoknak javára szolgál.” 

Az áttekintésben a számvevők emlékeztetnek arra, hogy a Bizottság 2015 óta prioritásai közé sorolja 
a minőségi jogalkotást. Nyugtázzák azt is, hogy a Bizottság a közelmúltban megvizsgálta a minőségi 
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jogalkotás különböző eszközeinek és folyamatainak működését. A Számvevőszék ugyanakkor 
néhány kihívásra is rámutat a minőségi uniós jogalkotással kapcsolatban: 

o biztosítani kell, hogy az uniós szakpolitikákat és jogalkotási kezdeményezéseket kellő 
mennyiségű, jó minőségű és időszerű adat és tényanyag támassza alá, amelyek már a döntéshozatal 
előtt is segíthetik a konzultációt és a hatásvizsgálatot (pl. a különböző alternatívák költségeinek és 
hasznainak számszerűsítésével), illetve a szakpolitika végrehajtása közben támogathatják a nyomon 
követést, a végrehajtás után pedig a hatások értékelését; 

o még egyszerűbbé kell tenni az uniós jogszabályokat (a fő célok közé tartozik pl. a 
szükségtelen szabályok és eljárások megszüntetése, valamint a kedvezményezettek és a 
közigazgatási szervek egyértelmű tájékoztatása, különösen magyarázó jellegű dokumentumok 
kiadása révén), valamint nyomon kell követni azok végrehajtását és alkalmazását a tagállamokban 
(pl. az uniós költségvetés eszközével biztosítva az uniós jog alkalmazását, valamint átfogó felügyeleti 
keret kialakításával, amely végrehajtási prioritásokat és referenciaértékeket határoz meg a 
szabálysértési esetek kezelése tekintetében); 

o javítani kell a jogalkotási folyamat átláthatóságát a polgárok és más érdekelt felek számára, 
például a konzultációs tevékenységek láthatóságának és elérhetőségének fokozásával. 

Továbbá mivel a minőségi jogalkotás céljainak elérése a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács 
közötti eredményes együttműködéstől is függ, ezért a számvevők hangsúlyozzák: elengedhetetlen, 
hogy a társjogalkotók eleget tegyenek a 2016. évi intézményközi megállapodásban tett azon 
kötelezettségvállalásuknak, hogy elősegítik az átlátható, tényeken alapuló döntéshozatalt. A 
számvevők szerint ebben a tekintetben is többet lehetne tenni a társjogalkotók által bevezetendő 
módosítások értékelésének további javításáért, valamint a jogalkotási eljárás bizonyos területei (pl. 
a háromoldalú egyeztetések és a lobbizás) átláthatóságának fokozásáért. 

A szerkesztők figyelmébe  
A „Jogalkotás az Európai Unióban – csaknem 20 évvel a minőségi jogalkotási elvek bevezetése után” 
című számvevőszéki áttekintés 23 uniós nyelven érhető el a Számvevőszék honlapján 
(eca.europa.eu). Az áttekintés nem ellenőrzési jelentés: célja, hogy egy-egy konkrét téma kapcsán 
megállapítsa és bemutassa a mögöttes tényeket. Ez az áttekintés a korábbi ellenőrzések releváns 
eredményein, nemzetközi teljesítményértékeléseken, nyilvánosan elérhető információk és 
tudományos kutatások elemzésén, valamint az érdekeltekkel és a terület szakértőivel folytatott 
konzultációkon alapul. 

A Számvevőszék nemrég a témához kapcsolódó jelentéseket tett közzé a nyilvánosság uniós 
jogszabályalkotásban való részvétele és az uniós jog gyakorlati megvalósítása tárgyában is. 

 
A COVID-19 világjárvány kapcsán hozott számvevőszéki intézkedésekről ide kattintva tájékozódhat. 
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