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P6_TA-PROV(2005)0460
Az európai szabályozási ügynökségek
Az Európai Parlament állásfoglalása az európai szabályozási ügynökségek 
keretszabályával kapcsolatos intézményközi megállapodás bizottsági tervezetéről
Az Európai Parlament,

— tekintettel a Bizottság tervezetére (COM(2005)0059),
— tekintettel 2004. január 13-i állásfoglalására1 a Bizottság „Az európai ügynökségek 

keretszabálya” című közleményéről,  
— tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 10. cikkére vonatkozó, a nizzai 

kormányközi konferencián elfogadott nyilatkozatra, amely a közösségi intézmények 
közötti jóhiszemű együttműködés kötelességét tárgyalja, 

— tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
2005. október 11-i véleményére az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai 
környezeti információs és megfigyelő hálózat létrehozásáról szóló 1210/90/EGK 
rendeletet az ügyvezető igazgató hivatali idejének tekintetében módosító rendeletre 
irányuló javaslatról,

— tekintettel az Alkotmányügyi Bizottságnak és a Költségvetési Bizottságnak a Tanácshoz 
közösen benyújtott szóbeli választ igénylő kérdésére, és a Tanács 2005. november 15-i 
ülésén adott válaszára,  

— tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,
A. mivel a 2004. január 13-i állásfoglalásában megfogalmazott megfontolások lényegében 

továbbra is érvényesek; mivel a világosság, az átláthatóság és a jogbiztonság érdekében 
és annak fényében, hogy a jövőben az Unióhoz huszonötnél több tagállam tartozik, 
szükség van a jelenlegi és jövőbeli ügynökségek szerkezetének ésszerűsítésére és 
egyszerűsítésére, és mivel az új ügynökségek létrehozásakor végzett vizsgálatoknak 
szigorú követelményeknek kell megfelelniük, többek között ami az ügynökségek 
tevékenységének hasznosságát és megalapozottságát érinti, 

B. mivel az intézményközi megállapodás tervezetének benyújtásával a Bizottság megfelelt a 
Parlament felhívásának, amely szerint a keretszabály elfogadása előtt közös 
iránymutatásokat világosan meghatározó intézményközi megállapodást kell kötni,

C. mivel a Szerződés 10. cikkére vonatkozó említett nyilatkozat kijelenti, hogy amennyiben 
a jóhiszemű együttműködési kötelezettségüknek való megfelelés keretében szükséges, az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság intézményközi megállapodásokat köthet 
annak érdekében, hogy megkönnyítse az EK-Szerződés alkalmazását;

1. üdvözli a tervezet Bizottság által előterjesztett tervezetet;

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács nem kész a Bizottság tervezetén alapuló 
megállapodás érdekében tárgyalást folytatni;

3. felhívja a Bizottságot, hogy folytassa erőfeszítéseit a Tanács álláspontjának 
megváltoztatása érdekében; 

4. rámutat, hogy az ügynökségek létrehozására irányuló jövőbeli javaslatok vizsgálatakor 

  
1 HL C 92. E, 2004.4.16., 119. o.
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különösen a következő elvekre fog támaszkodni:

a) ügynökséget a szokásos jogalkotási eljárással lehet létrehozni, vagyis rendszerint
együttdöntési eljárással; az EK Szerződés 308. cikkében hivatkozott eljárás 
különleges esetekre alkalmazandó, ahol a Szerződés előírásai az adott tárgy 
esetében nem képeznek megfelelő jogi alapot;

b) ügynökség létrehozására vonatkozó javaslathoz egy költség—haszon elemzést kell 
csatolni, és hatásvizsgálatot annak kimutatására, hogy az ügynökség hatékonyabb 
megoldás annál, mint ha a Bizottság szolgálatai maguk végeznék el azokat a
feladatokat; 

c) az ügynökségnek hatásköre keretében élvezett anyagi függetlensége nem menti fel 
a Bizottságot a területen fennálló politikai felelőssége alól; 

d) a Bizottság által a végrehajtó szerv — általában az igazgató — kiválasztásában és 
kinevezésében játszott szerep módjának tükröznie kell a politikai felelősség és 
elszámoltathatóság követelményét;   

e) a Parlamentnek előzetes ellenőrzést kell végrehajtania az igazgatói székre 
pályázó(k) meghallgatásának formájában, utólagos ellenőrzést a  költségvetés 
végrehajtására vonatkozó mentesítés formájában és folyamatos ellenőrzést az 
ügynökség tevékenységeinek a szakbizottságai általi ellenőrzés formájában; az 
igazgató hivatali idejének meghosszabbításáról kizárólag az igazgatási tanács dönt 
az igazgató első hivatali idejének értékelése alapján;

f) a Tanács szakértelmük alapján elismert képviselőket nevez ki a felügyeleti szervbe 
és az igazgatási tanácsba, akiket szükség esetén az Európai Parlament kinevezésük 
előtt meghallgatásra hívhat; a képviselőket oly számban nevezik ki, mely arányos 
az ügynökség feladataival és fontosságával, és hosszú távú célja az igazgatási 
tanács csökkentése; amíg az igazgatási tanács képviselőinek száma megegyezik a 
tagállamok számával, a Parlament a saját részéről két tagot jelöl az igazgatási 
tanácsba;

g) igazgatási jogorvoslat hozható létre a Bizottságnál az ügynökségek olyan 
aktusaival szemben, amelyeknek harmadik féllel szemben jogi kihatásuk van; a 
Bizottság döntése ellen a Bíróságnál lehet fellebbezést biztosítani;  

5. aggodalmát fejezi ki a decentralizált ügynökségek számának folyamatos növekedése 
miatt (jelenleg huszonhárom, míg 1995-ben öt), mivel azzal a kockázattal jár, hogy a 
Bizottság végrehajtói szerepköre szétesik és számtalan, többnyire kormányközi módon
működő szerv között oszlik meg; ezért azt kívánja, hogy legalább az európai Alkotmányt 
létrehozó szerződés ratifikációs folyamatának gondolkodási időszakában ne jöjjön létre 
több ilyen ügynökség; 

6. a decentralizált ügynökségeknek a közösségi költségvetésből fizetett növekvő költségei 
fényében üdvözli azt a tényt, hogy a tervezet értelmében a Bizottságnak meg kell
vizsgálnia minden olyan, ügynökség létrehozására irányuló javaslatot, amelyhez a 
szubszidiaritás és az arányosság elveit tekintetbe vevő hatásvizsgálatot csatoltak, viszont 
tartalmaz egy lehetőleg teljes körű előzetes vizsgálatot az ellenőrzésnek és a 
szervezésnek várható költségeiről, valamint az emberi erőforrásokra és az igazgatási 
kiadásokra gyakorolt hatásairól;   

7. megjegyzi, hogy míg az ügynökségek a közösségi költségvetésből kapnak támogatást, a 
közösségi jog alkalmazására vonatkozó politikai döntéseket a tagállamok képviselői 
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hozzák az igazgatási tanácsokban; 

8. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság láthatóan nem készült fel világos 
nyilatkozatot tenni a jelenlegi ügynökségek létezésének és fejlődésének a következő 
pénzügyi terv időszakát érintő pénzügyi hatásairól; 

9. felhív az ügynökségek igazgatási kiadásaival kapcsolatban a legmagasabb növekedési 
arány elvének az intézményközi megállapodásban való lefektetésére, hasonlóan a 
Bizottság esetében alkalmazandó elvhez; 

10. a tervezettel ellentétben felhív az intézményközi megállapodásnak a meglévő 
ügynökségekre történő fokozatos alkalmazására; 

11. felhívja a Bizottsági Elnökök Értekezletét, hogy vizsgálja meg az ügynökségekért felelős 
állandó bizottságok közötti együttműködést, az ügynökségek tevékenységeinek 
ellenőrzését ellátó Költségvetési Bizottságot és Költségvetési Ellenőrző Bizottságot és 
tegye naprakésszé az 1998. júliusi „útmutatásokat”; 

12. felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot, hogy kövesse nyomon a Bizottság tervezetével 
kapcsolatos további fejleményeket és szükség esetén utalja újból az ügyet a plénum elé;

13. felhívja az Alkotmányügyi és a Költségvetési Bizottság elnökeit és előadóit, hogy 
politikai szinten vegyenek fel nem hivatalos kapcsolatot a Tanács és a Bizottság 
képviselőivel annak érdekében, hogy a Tanácsban a szabályozó ügynökségek jövőbeni 
szerkezetére vonatkozó horizontális intézkedésekkel kapcsolatos fejleményeket 
megvizsgálhassák;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak.


