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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy az európai uniós szabályozás a jogalkotási szint alatt – a jogalkotási 
aktusok kidolgozására és végrehajtására vonatkozó jogszabályokon keresztül – is 
végbemegy, továbbá a Szerződés helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e jogi 
aktusok tekintetében is megfelelő szintű demokratikus legitimitásra van szükség;

2. hangsúlyozza, hogy a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokat pusztán 
technikai és/vagy adminisztratív jellegű kérdésekre kell korlátozni: a politikai témákat 
fenn kell tartani az európai polgárok számára is elérhető, demokratikus és átlátható 
együttdöntési eljárás számára;

3. emlékeztet, hogy a Szerződés 290. és 291. cikke értelmében a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok és a végrehajtási aktusok eltérő igényeket szolgálnak, ezért egymással nem 
helyettesíthetők; úgy véli, hogy a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok 
körülhatárolása, valamint az alap-jogiaktusba belefoglalandó rendelkezések helyes és 
legmegfelelőbb kiválasztása fontos politikai kérdések, melyeket a jogalkotási 
jelentéstervezet előkészítése elején kell megtárgyalniuk és megvitatniuk az előadóknak és 
az árnyékelőadóknak a bizottsági titkárságok és különösen a Jogi Szolgálat segítségével;

4. sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
jogi aktusok alkalmazására vonatkozó pontos intézményközi kritériumokra, melyek 
kiterjednek a felülvizsgálati mechanizmusokra, és az e jogi aktusokhoz vezető különböző 
döntéshozatali szakaszokon alapulnak;

5. hangsúlyozza, hogy a Parlament növekvő nehézségeket tapasztal a Tanáccsal való 
tárgyalások során amiatt, hogy a Tanács nem hajlandó fontolóra venni a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok használatát, illetve amiatt, hogy noha az, hogy minden szükséges 
elemet az alap-jogiaktusba foglalnak bele, ezáltal kizárólag a végrehajtási aktusok 
alkalmazását téve lehetővé, jogilag támadhatatlan opció, ezt a megközelítést néhány 
esetben rendkívül nehéz lenne alkalmazni, például a technológiafejlesztés alatt álló 
ágazatok esetében, valamint sok esetben olyan jogszabályokhoz vezetne, melyek 
nincsenek összhangban az Európai Unión belüli jobb szabályozás alapelveivel; ezért 
sürgeti a Bizottságot, hogy a Szerződések őreként teljesítse a Lisszaboni Szerződés 290. 
és 291. cikkében vállalt kötelezettségeit, és teljes mértékben támogassa a Parlamentet 
ennek jogai védelmében a Tanáccsal való tárgyalásai során; 

6. véleménye szerint a jogalkotási tárgyalások során előadói pozícióinak erősítése céljából 
többször kellene kérni a Jogi Bizottság véleményét, amelyre az eljárási szabályzat 37a. 
cikke biztosít lehetőséget;

7. a jelenlegi helyzetben, amikor a Tanács ellenzi a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
alkalmazását, aggodalmát fejezi ki a kiigazítási folyamat miatt, mivel a Parlament 
elveszítheti felügyeleti és ellenőrzési jogát, ha az ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás alá tartozó intézkedések végrehajtási aktusokká válnak egyes fontos és 
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politikailag kényes jogszabályok, például a biztonsághoz kapcsolódó kérdések esetében; 
ezért felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a Szerződés és annak célkitűzései szerint 
járjanak el, és biztosítsák a demokratikus ellenőrzést a Parlament felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok feletti joga által;

8. hangsúlyozza, hogy sok jogi területre, például a közlekedésre vonatkozó, első látásra 
inkább szakmainak tűnő kérdés fontos következményekkel járó politikai döntést vonhat 
maga után; ezért kiemeli, hogy a demokratikus felhatalmazás teljes uniós jogalkotási 
folyamatban való biztosítása érdekében a Parlament számára biztosítani kell a megfelelő 
szakértelmet, hogy ellenőrzési jogait független módon gyakorolhassa; 

9. hangsúlyozza a Parlament részvételének fontosságát a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítő szakaszában, mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra 
vonatkozó parlamenti ellenőrzés helyes gyakorlását megnehezítheti, ha a bizottsági szintű 
vizsgálat idő- és erőforráskorlátai miatt nem megfelelően követik nyomon az azokat 
előkészítő szakaszt, valamint nem áll rendelkezésre a tartalmuk értékeléséhez szükséges 
szakértelem; 

10. felhívja a Bizottságot, hogy a nemzeti és a parlamenti szakértők számára megegyező 
szintű tájékoztatást és átláthatóságot biztosítson;

11. ragaszkodik ahhoz, hogy a jogszabályok Lisszabon utáni összehangolása tekintetében a 
korábban az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá eső 
intézkedéseket a felhatalmazáson alapuló jogi aktus és nem a végrehajtási aktus hatálya 
alá kell vonni, kivéve különlegesen indokolt esetekben.
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