
AD\829347HU.doc PE443.087v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2010/2076(INI)

14.9.2010

VÉLEMÉNY
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

a Jogi Bizottság részére

az európai uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 26. éves jelentésről 
(2008)
(2010/2076(INI))

A vélemény előadója: Cristian Silviu Buşoi



PE443.087v02-00 2/5 AD\829347HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\829347HU.doc 3/5 PE443.087v02-00

HU

JAVASLATOK

The Committee on the Internal Market and Consumer Protection calls on the Committee on 
Legal Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its 
motion for a resolution:

1. hangsúlyozza, hogy a szabályok hiányos és késői átültetése, valamint nem megfelelő 
végrehajtása jogi bizonytalanságot okoz, és nem teszi lehetővé, hogy a polgárok és a 
vállalkozások maradéktalanul élvezzék a belső piac nyújtotta előnyöket;

2. kifogásolja, hogy néhány tagállam alábecsüli az uniós jog korrekt és megfelelő időben 
történő alkalmazásának értékét; szorgalmazza, hogy a késedelmek elkerülése érdekében e 
tagállamok megfelelő prioritással kezeljék az átültetés és az alkalmazás kérdését;

3. rámutat, hogy szükséges az együttműködés az uniós intézmények és a nemzeti hatóságok, 
valamint a tagállamok közigazgatása között annak érdekében, hogy megfelelően, 
hatékonyan és időben alkalmazzák az uniós jogot, és hogy korai fázisban fény derüljön a 
végrehajtási problémákra;

4. kiemeli az átültetésre vonatkozó nemzeti intézkedésekkel kapcsolatos részletes 
információkat tartalmazó, kötelező korrelációs táblázatok szükségességét, amelyek azt a 
célt szolgálják, hogy biztosítani lehessen az uniós jog átültetésének és alkalmazásának 
hatékony nyomon követését;

5. ösztönöz a Parlament szerepének erősítésére az egységes piacra vonatkozó szabályok 
alkalmazásának, érvényesítésének és ellenőrzésének területén; támogatja az éves egységes 
piaci fórum gondolatát.

6. javasolja, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek alkalmazzák a Lisszaboni 
Szerződésben rögzített új együttműködési keretet, és évente vizsgálják felül a végrehajtási 
folyamatot az egységes piac egyik kiválasztott területén; úgy véli, hogy a Bizottságnak és 
a nemzeti hatóságoknak törekedniük kell a felülvizsgálati folyamat eredményeinek 
messzemenő figyelembevételére;

7. úgy véli, hogy a közigazgatási együttműködés javítása érdekében a jelenleg a 
szolgáltatások esetében alkalmazott belső piaci információs rendszert ki kell terjeszteni a 
többi szektorra is;

8. hangsúlyozza a belső piaci eredménytábla és a fogyasztói piaci eredménytábla 
kulcsszerepét a nyomon követést és összevetést elősegítő eszközök hatékonyabb 
alkalmazásának összefüggésében, amely eszközök fontos, közvetett fegyelmi 
mechanizmust jelentenek; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy megfelelő 
finanszírozási és személyi feltételeket biztosítsanak ahhoz, hogy a fogyasztói piaci 
eredménytáblát tovább lehessen fejleszteni;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy amennyiben szükséges, és más eszközök hatástalannak 
bizonyultak, késedelem nélkül indítsa el a jogsértési eljárást, és kötelezze el magát azon 
jogsértési eljárások felgyorsítása mellett is, amelyeket a végrehajtási intézkedésekről szóló 
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bejelentések elmulasztása, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 
260. cikkében foglalt jogsértések miatt indítottak; szorgalmazza, hogy a Bizottság, 
valahányszor helyénvaló, alkalmazza az EUMSz 260. cikkének (3) bekezdésében rögzített 
új rendelkezéseket az uniós jog eredményes és időben történő végrehajtása érdekében;

10. a nagyobb átláthatóság biztosítása érdekében felszólítja a Bizottságot, hogy részletesebben 
tájékoztasson a jogsértési eljárásokról, többek között arról, hogy a Bizottság milyen 
indokokkal nyit meg vagy zár le egy ügyet;

11. kéri a Bizottságot, hogy az uniós jog hatékonyabb alkalmazásának biztosítása érdekében 
mérlegelje az olyan innovatív mechanizmusokat, mint például a szolgáltatási irányelvben 
felvetett kölcsönös értékelési eljárás;

12. felszólítja a parlamenti képviselőket és a nemzeti hatóságokat, hogy támogassák az 
Állampolgárok Tanácsadó Szolgálatát, valamint más vitarendezési eszközök és informális 
problémamegoldó mechanizmusok, többek között a benne rejlő komoly lehetőségek 
ellenére kihasználatlan SOLVIT, továbbá az egységes hozzáférésű weboldal (Your 
Europe portal) alkalmazását; kéri, hogy további finanszírozás és emberi erőforrás 
biztosításával növeljék a fenti mechanizmusok kapacitását;

13. szorgalmazza, hogy az EU kísérleti projektben részt nem vevő tagállamok csatlakozzanak 
ehhez az új együttműködési kezdeményezéshez, hogy a jogsértési eljárások ésszerűsítése 
fokozódjon; kéri a Bizottságot, hogy az uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről 
szóló éves jelentéseiben nyújtson részletesebb tájékoztatást az EU kísérleti projekt 
jogsértési eljárások lefolytatására gyakorolt hatásáról;

14. hangsúlyozza, hogy mihamarabb gondoskodni kell a szerződéses kapcsolatok 
jogbiztonságának és egyértelműségének javításáról és a megfelelő, megfizethető és 
hatékony jogorvoslati rendszerhez – többek között az európai kollektív jogorvoslati 
mechanizmusokhoz és alternatív vitarendezési mechanizmusokhoz – való hozzáférésről;

15. szorgalmazza, hogy a tagállamok nagyobb erőfeszítéseket tegyenek az uniós jog pontos 
végrehajtása és megfelelő érvényesítésének biztosítása érdekében az egységes piac 
legfontosabb területein, például a szolgáltatásokról szóló irányelv, a közbeszerzésekre 
vonatkozó jogszabályok vagy a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló 
irányelv esetében;



AD\829347HU.doc 5/5 PE443.087v02-00

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Date adopted 13.9.2010

Result of final vote +:
–:
0:

34
0
0

Members present for the final vote Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De 
Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Iliana Ivanova, 
Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Kurt 
Lechner, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide 
Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Eva-
Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler

Substitute(s) present for the final vote Regina Bastos, Simon Busuttil, Cornelis de Jong, Frank Engel, Ashley 
Fox, Anna Hedh, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Pier Antonio 
Panzeri, Konstantinos Poupakis, Olga Sehnalová, Wim van de Camp


