
36. felhívja a Bizottságot a hatásvizsgálati testület (IAB) által a hatásvizsgálati eljárásokban képviselt hoz-
záadott érték értékelésére 2008-ig; felkéri a Bizottságot, hogy számoljon be különösen az IAB hatásának a
különböző tagállamok független tanácsadó testületei által gyakorolt hatással való összevetéséről, valamint
hogy értékelje a valóban független európai szintű ellenőrzés által elérhető hozzáadott érték lehetséges leg-
magasabb mértékét;

37. javasolja, hogy az EU költségvetésének a 26 01 08. tételben az igazgatási terhek minimumra csök-
kentését célzó kísérleti projektre fenntartott előirányzatokat egy független, az érdekelt felek minden csoport-
ját tekintve reprezentatív, „Az igazgatási terhek csökkentése az EU-ban” című cselekvési terv végrehajtásának
teljes körű nyomon követését végző szakértői csoport létrehozására használják fel; rámutat arra, hogy ez azt
is jelenti, hogy a független szakértői bizottság a 13 kiemelt területen kívüli valamennyi hatásvizsgálati eljá-
rásra, felmérésre és jogalkotási javaslatra is összpontosíthat;

38. hangsúlyozza, hogy e független szakértői panel kinevezésének és munkájának teljes mértékben átlát-
hatónak kell lennie, és hogy a panel tagjainak nyilatkozatot kell kitölteniük az érdekeltségeikről;

39. elégedett a Tanács és a Bizottság által e megközelítéshez eddig adott támogatással, amint az az Euró-
pai Tanács 2007. március 8–9-i ülése elnökségi következtetéseinek 25. pontjában is szerepelt; hangsúlyozza,
hogy ez megfelel a Nationaler Normenkonntrollrat (Németország), Better Regulation Commission (Egyesült
Királyság) és az igazgatási terhekkel foglalkozó Holland Tanácsadó Testület (Hollandia) által a Bizottság cse-
lekvési tervére vonatkozó álláspontról készült kiadványban tett ajánlásokkal (1);

40. javasolja továbbá, hogy egy független szakértői testület a fenti európai cselekvési terv végrehajtásának
teljes körű felügyelete mellett értékelje az internetes és helyi konzultációk megállapításait és kimenetelét;
javasolja, hogy a független testület kapjon hozzáférést a csökkentési javaslatok hatásvizsgálatába még azt
megelőzően, hogy azokat a Bizottság elfogadná;

41. kéri a Bizottságot, hogy a szakértői testület vezetésére jelöljön ki egy függetlenül gondolkodó képvi-
selőt, és a testület 2007 szeptemberére legyen teljesen működőképes; kéri továbbá, hogy a testület többi
tagja képviselje a jogalkotási folyamat külső szereplőit, valamint az igazgatási terhek csökkentésének terüle-
tén jártas független szakértőket és tudósokat is;

42. kéri a Bizottságot, hogy tegye lehetővé a független testület számára, hogy az igazgatási terhek csök-
kentésére vonatkozó politikát létrehozó, 2006-ban és 2007-ben már megtett lépésekre észrevételeket tehes-
sen;

43. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagálla-
mok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) Az Európai Bizottságnak az igazgatási terhek Európai Unióban való csökkentésére vonatkozó cselekvési programjáról
kialakított álláspontokat tartalmazó dokumentum, 2007. március 1.
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Szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog („Róma II.”) ***III

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az egyeztetőbizottság által elfoga-
dott, a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre („Róma II.”) irányuló közös szövegtervezetről (PE-CONS 3619/2007 –

C6-0142/2007 – 2003/0168(COD))

(Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az egyeztetőbizottság által elfogadott közös szövegtervezetre (PE-CONS 3619/2007 –

C6-0142/2007),

– tekintettel a Bizottság által a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatról (COM(2003)0427) (1) az
első olvasat során kialakított álláspontjára (2),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL C 157. E 2006.7.6., 371. o.
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– tekintettel a módosított bizottsági javaslatra (COM(2006)0083) (1),

– tekintettel a Tanács közös álláspontjával (2) kapcsolatban a második olvasat során kialakított álláspont-
jára (3),

– tekintettel a Bizottság véleményére a közös állásponthoz fűzött parlamenti módosításokról
(COM(2007)0126) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (5) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 65. cikkére,

– tekintettel egyeztetőbizottságba delegált küldöttségének jelentésére (A6-0257/2007),

1. elfogadja a közös szövegtervezetet, és felhívja a figyelmet a Tanács és a Bizottság azzal kapcsolatos
nyilatkozataira;

2. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével
együtt írja alá a jogi aktust;

3. utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően végrehaj-
tottak, írja alá a jogi aktust és működjön együtt a Tanács főtitkárával az Európai Unió Hivatalos Lapjában
történő közzététel céljából;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a jogalkotási állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL C 289. E, 2006.11.28., 68. o.
(3) Elfogadott szövegek, 2007.1.18., P6_TA(2007)0006.
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Közösségi cselekvési program az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén
(2008–2013) ***II

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az egészségügyre vonatkozó máso-
dik közösségi cselekvési program (2008–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
határozat elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (16369/2/2006 – C6-0100/2007 –

2005/0042A(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16369/2/2006 – C6-0100/2007),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során (1) intézett javaslatára
(COM(2005)0115) (2) irányuló álláspontjára,

– tekintettel a módosított bizottsági javaslatra (COM(2006)0234) (2),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

(1) HL C 291. E, 2006.11.30., 372. o.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

2008.7.10. HU C 175 E/131Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007. július 10., kedd


