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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. sajnálja, hogy az európai szabályozási ügynökségek működési keretéről szóló 2005. évi 
intézményközi megállapodás tervezete a Tanács szintjén megakadt; üdvözli a Bizottság 
kezdeményezését, hogy újra kívánja indítani a vitát az ügynökségeknek az EU 
kormányzási struktúrájában betöltött szerepéről;

2. úgy véli, hogy ahhoz, hogy a szabályozási ügynökségeknek legitim szerepük legyen az 
EU-ban, egy olyan keretrendszerhez kell igazodniuk, amely világos megbízást, valamint 
hatékony igazgatási és végrehajtási struktúrát ölel fel;

3. megismétli a Bizottság aggályait, hogy egy egyértelmű keretrendszer és világosan 
meghatározott megbízások hiányában a szabályozási ügynökségek az EU politikai 
döntéshozó ágainak felelősségi területére tévedhetnek;

4. megismétli, hogy valamennyi ügynökségnek megfelelő demokratikusan 
elszámoltathatónak kell lennie az EU intézményeivel szemben, hogy azokat a Meroni-
ítéletet1 figyelembe véve kell létrehozni, és mindenkor a szubszidiaritás és az arányosság 
elveit tiszteletben tartva kell működniük;

5. megkérdőjelezi a szabályozási ügynökségek létrehozásának szükségességét olyan 
területeken, amelyek már nemzeti vagy független szabályozási ügynökségek hatáskörébe 
tartoznak; úgy véli, hogy az erőforrásokat inkább a nemzeti szervek megerősítésére 
kellene fordítani, továbbá konzultációt kell folytatni és ki kell cserélni a bevált 
gyakorlatokat a hálózati struktúrák vagy a közösségi fórumok keretében;

6. támogatja a Bizottság azon határozatát, hogy nem tesz javaslatot új szabályozási 
ügynökségek létrehozására, amíg az erre irányuló értékelés el nem készül; megkérdőjelezi 
azonban azt a határozatot, hogy az energia és a távközlés területein folytatják a javaslat
előterjesztését, miközben kérdéses a szabályozási ügynökségek szerepe, felépítése, 
megbízatása, elszámoltathatósága, legitimitása és átláthatósága;

7. megismétli a Bizottságnak és a Parlamentnek a 2005. évi intézményközi megállapodás 
tervezetében megfogalmazott felhívását, hogy az alap jogi aktusba foglalják bele az 
ügynökségi székhelyre vonatkozó határozatot.

                                               
1 A 9/56. sz. Meroni kontra Főhatóság ügy [1957/58] EBHT 133.
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