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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. felhívja a figyelmet arra, hogy e jelentés megjelenése óta a Parlament, a Tanács, a 
Bizottság és a tagállamok megállapodásra jutottak az irányelvek egyes elemei és az azokat 
átültető nemzeti intézkedések megfelelő részei közötti kapcsolatot meghatározó 
magyarázó dokumentumok („megfelelési táblázatok”) kibocsátásáról; megjegyzi, hogy a 
három intézmény és a tagállamok megállapodtak abban, hogy az irányelvekbe egy olyan 
preambulumbekezdést vesznek fel, amely kimondja, hogy az érintett tagállamnak – ha ez 
az adott esetben szükséges és arányos – megfelelési táblázatot kell készítenie;

2. emlékeztet arra, hogy a Parlament és a Bizottság több mint 10 éven át eredménytelenül 
próbálta elérni a megfelelési táblázatokra vonatkozó kötelező erejű rendelkezések 
irányelvekbe való felvételét, amit gyakran a Tanács utasított el; üdvözli továbbá a létrejött 
megállapodást;

3. hangsúlyozza, hogy – tekintettel arra, hogy egy adott irányelv és a vonatkozó nemzeti 
rendelkezések közötti kapcsolat gyakran igen összetett és olykor csaknem 
visszakövethetetlen – a megfelelési táblázatok olyan felbecsülhetetlen eszközt képeznek, 
amelynek segítségével a Bizottság és Parlament ellenőrizheti az irányelvek tagállamok 
általi helyes átültetését;

4. hangsúlyozza a jogsértési eljárások átláthatóságának fontosságát, nem utolsósorban annak 
érdekében, hogy a Parlament figyelemmel kísérhesse az uniós jog alkalmazását; ezzel 
összefüggésben emlékeztet arra, hogy a Parlamenttel fenntartott kapcsolatokról szóló 
felülvizsgált keretmegállapodásban a Bizottság vállalja, hogy „a felszólító levéltől 
kezdődően (…) összefoglaló információt bocsát a Parlament rendelkezésére valamennyi 
jogsértési eljárásra vonatkozóan, beleértve esetenként a Parlament kérésére a jogsértési 
eljáráshoz kapcsolódó kérdéseket”, és elvárja, hogy e záradékot a gyakorlatban is 
jóhiszeműen alkalmazzák;

5. emlékeztet arra, hogy az irányelvek átültetési határideje betartásának elmulasztása – az 
anyagi jogi rendelkezések be nem tartásának bármely más formájához hasonlóan – a 
Szerződések megsértését jelenti, amit ennek megfelelően kell felfogni és kezelni; üdvözli 
e tekintetben a Lisszaboni Szerződés teremtette azon lehetőséget, miszerint ilyen 
esetekben a jogsértésre vonatkozó ítélet mellett átalányösszeg vagy bírság megfizetésére 
kötelezhető az érintett tagállam;

6. üdvözli, hogy a Bizottság számos eszközt (átültetésre vonatkozó ellenőrzőlisták, 
kézikönyvek és értelmező feljegyzések) felhasznál az átültetési folyamat 
zökkenőmentessé tétele érdekében, és arra bátorítja a Bizottságot, hogy a gyors 
beavatkozás érdekében – különösen a korábban hiányosságokat mutató tagállamok 
esetében – kövesse még szorosabban figyelemmel az irányelvek átültetési határidő előtti 
átültetését;

7. felhívja a figyelmet az irányelvek rendelkezéseinek – ha azok kellően pontosak és feltétel 
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nélküliek – közvetlen alkalmazhatóságára („közvetlen hatály”), és javasolja, hogy a 
Bizottság az irányelvek indokolásába foglaljon bele ilyen irányú utalást; véleménye 
szerint fokozottan fel kellene hívni e rendelkezésekre a jogi hivatást gyakorlók figyelmét;

8. felszólítja a Bizottságot annak felmérésére, hogy – tekintettel a bejelentés elmulasztásával 
kapcsolatos ügyek magas számára (470 folyamatban lévő ügy 2010-ben) – az egyes 
esetekben mérje fel, hogy az irányelv helyett nem lenne-e megfelelőbb a rendelet útján 
való szabályozás; megjegyzi, hogy ez egyúttal megoldaná az irányelv által előírt normákat 
meghaladó és ezáltal protekcionista hatást kiváltó tagállamok problémáját 
(„túlbuzgóság”).


