
PA\728911EL.doc PE407.916v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

2008/2103(INI)

13.6.2008

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με μια στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών 
πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών
(2008/2103(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Eoin Ryan



PE407.916v01-00 2/3 PA\728911EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\728911EL.doc 3/3 PE407.916v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει τη λύπη του που το σχέδιο Διοργανικής Συμφωνίας του 2005 σχετικά με το 
λειτουργικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών έχει λιμνάσει σε επίπεδο 
Συμβουλίου· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αρχίσει εκ νέου τη συζήτηση 
για τον ρόλο των οργανισμών στο πλαίσιο της διοικητικής διάρθρωσης της ΕΕ·

2. πιστεύει ότι για να είναι νόμιμος ο ρόλος των ρυθμιστικών οργανισμών στην ΕΕ, οι εν 
λόγω οργανισμοί πρέπει να συμμορφώνονται προς ένα πλαίσιο όπου θα ενσωματώνεται 
μια σαφής εντολή και μια αποδοτική διοικητική και εκτελεστική δομή·

3. συμμερίζεται την ανησυχία της Επιτροπής ότι, αν δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο και με 
σαφήνεια καθοριζόμενες εντολές, οι ρυθμιστικοί οργανισμοί μπορεί να "γλιστρήσουν" σε 
τομείς αρμοδιότητας όπου την ευθύνη της χάραξης πολιτικής την έχει η ΕΕ·

4. επαναλαμβάνει ότι όλοι οι οργανισμοί πρέπει να ακολουθούν τη δέουσα δημοκρατική 
λογοδοσία έναντι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, πρέπει να ιδρύονται σύμφωνα με την 
απόφαση για την υπόθεση Meroni1 και πρέπει πάντοτε να λειτουργούν σύμφωνα με τις 
αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

5. αμφισβητεί την αναγκαιότητα ίδρυσης ρυθμιστικών οργανισμών σε τομείς που 
καλύπτονται ήδη από εθνικούς ή ανεξάρτητους ρυθμιστικούς οργανισμούς· φρονεί, 
μάλλον, ότι χρηματοδοτικοί πόροι θα πρέπει να δαπανώνται για ενίσχυση των εθνικών 
οργανισμών και ότι οι διαβουλεύσεις και η ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών πρέπει 
να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο δομών δικτύου ή κοινοτικών fora·

6. υποστηρίζει την απόφαση της Επιτροπής να μην προτείνει κάποιους νέους ρυθμιστικούς 
οργανισμούς έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση γι' αυτό το σκοπό· αμφισβητεί, 
ωστόσο, την απόφαση να συνεχιστεί η διαδικασία για πρόταση στους τομείς της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών ενώ ο ρόλος, η δομή, η εντολή, η λογοδοσία, η 
νομιμότητα και η διαφάνεια των ρυθμιστικών οργανισμών αμφισβητούνται·

7. επαναλαμβάνει το αίτημα τόσο της Επιτροπής όσο και του Κοινοβουλίου στο σχέδιο 
Διοργανικής Συμφωνίας του 2005 να ενσωματωθεί στη βασική νομοθετική πράξη η 
απόφαση για την έδρα ενός τέτοιου οργανισμού.

                                               
1 Υπόθεση 9/56 Meroni κατά Υψηλής Αρχής [1957/58] ΕCR 133.
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