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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. ösztönzi, hogy az elvek helyes alkalmazásának előmozdítása érdekében a jogalkotásban 
közreműködő szerveket megfelelő formában emlékeztessék az Amszterdami 
Szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 30. 
jegyzőkönyvben foglalt, ezen elvek vizsgálatára vonatkozó iránymutatásokra; 

2. emlékeztet arra, hogy a szubszidiaritás elvének megfelelően az Unió csak akkor és 
annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljai az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók; úgy véli, hogy az említett elvnek mint dinamikus 
megközelítésnek inkább lehetővé kell tennie annak igazolását is, hogy az Unió fellépését 
hatáskörei belül kiterjesszék;

3. figyelmeztet arra, hogy különbséget kell tenni a szubszidiaritás hatásvizsgálata és elve 
között, mivel eltérő kérdésfelvetéssel rendelkező eltérő megközelítésekről van szó olyan 
módon, hogy a hatásvizsgálat „anyagot” tárhat fel a szubszidiaritás szempontjából történő 
értékelés számára;

4. érdemesnek tartja annak a kérdésnek a kivizsgálását, hogy a nemzeti parlamentek által az 
intézkedések szubszidiaritásával kapcsolatban hivatalos indoklással kiadott vélemények 
alacsony száma – 2010-ben 34 darab – arra vezethető-e vissza, hogy a szubszidiaritás 
elvét széleskörűen betartják, vagy arra, hogy a nemzeti parlamentek forráshiány miatt 
nem képesek érvényesíttetni ezt az elvet; kívánatosnak tartja, hogy az Európai Bizottság 
végezzen elemzést;

5. megállapítja, hogy a tárgyidőszakban az Európai Bíróság csak egy ítéletet bocsátott ki az 
arányossággal és a szubszidiaritással kapcsolatban (barangolás a mobil távközlésben), és 
egyik elv megsértését sem állapították meg, mivel a végfelhasználókat érintő árak 
korlátozására a végfelhasználók védelme érdekében van szükség, és ezt a célt legjobban 
az Unió szintjén lehet megvalósítani;

6. megállapítja azokból a jelentésben vizsgált jogalkotási eljárási esetekből, amelyek 
esetében kétely merült fel a szubszidiaritással kapcsolatban, hogy a politikai folyamat 
során nem tehető éles különbség a szubszidiaritás melletti érvek és az általános 
célszerűség és szakszerűség érvei között.


