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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves 
jelentésről (2008)
(2010/2076(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Az „EU pilot” elnevezésű projektről szóló értékelési jelentésre 
(COM(2010)0070),

– tekintettel „A Bizottság 25. éves jelentése a közösségi jog alkalmazásának ellenőrzéséről 
(2007)” című dokumentumra (COM(2008)0777),

– tekintettel a SEC(2009)1683, SEC(2009)1684, SEC(2009)1685 és SEC(2010)0182 
bizottsági belső munkadokumentumokra,

– tekintettel „Az eredmények Európája – a közösségi jog alkalmazása” című, 2007. 
szeptember 5-i bizottsági közleményre (COM(2007)0502),

– tekintettel a közösségi jog megsértése tekintetében a panaszossal való viszonyról szóló, 
2002. március 20-i bizottsági közleményre (COM(2002)0141),

– tekintettel a Bizottságnak a közösségi jog alkalmazásának figyelemmel kíséréséről szóló 
23. éves jelentéséről (2005) szóló, 2008. február 21-i állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 119. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság illetve a Petíciós Bizottság véleményére (A7–0000/2010),

1. sajnálatát fejezi ki, amiért a Bizottság nem adott választ a Parlament előző 
állásfoglalásaiban, különös tekintettel a fent említett 2008. február 21-i állásfoglalásában 
felvetett kérdésekre; megjegyzi, hogy nem következett be javulás az átláthatóság 
kérdésében az „EU pilot” elnevezésű projekt és az emberi erőforrások tekintetében;

2. megjegyzi, hogy az „EU pilot” elnevezésű projekten keresztül a Bizottság célja a 
Bizottság  és a tagállamok közötti „elkötelezettség, együttműködés és partnerség”2

növelése, és azt vizsgálja a nemzeti közigazgatásokkal szoros együttműködésben, hogy 
miként lehetne az európai jogszabályok alkalmazását kezelni; úgy véli, hogy így ez a 
kormányközi együttműködés olyan formája, amely a Bizottságnak az EUSz 17. cikkében 
meghatározott azon kötelezettségének helyébe lép, hogy „gondoskodik a Szerződések, 
valamint az intézmények által a Szerződések alapján elfogadott intézkedéseknek az 
alkalmazásáról”;

3. megjegyzi, hogy egyrészt a polgárok úgy vannak feltüntetve, mint akiknek lokálisan 

                                               
1 HL C 184. E, 2009.8.6., 63. o.
2 „EU pilot” elnevezésű projektről szóló értékelési jelentés, 2. o.
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kulcsszerepük van az EU jogszabályainak való megfelelésben1, másrészt viszont – az „EU 
pilot” projektben – még jobban ki vannak zárva bármely elkövetkező eljárásból; úgy véli, 
hogy nincs összhangban a Szerződések ünnepélyes nyilatkozataival, melyek szerint „a 
döntéseket a lehető legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső 
szinten hozzák meg.” (EUSz. 1. cikke) és hogy „az Unió intézményei […] munkájuk 
során a nyitottság elvének lehető legnagyobb mértékű tiszteletben tartásával járnak el” 
(EUMSz 15. cikke), valamint „[A]z Unió minden tevékenysége során tiszteletben tartja a 
polgárai közötti egyenlőség elvét; az Unió intézményei, szervei és hivatalai valamennyi 
uniós polgárt egyenlő figyelemben részesítik” (EUSz 9. cikke);

4. úgy véli, hogy jelenlegi formájukban a Bizottság éves jelentései „az Európai Uniós jog 
alkalmazásáról” nem tájékoztatják kellőképp a polgárokat, sem a többi intézményt az 
uniós jog alkalmazásának valós állapotáról, mivel a Bizottság csak az olyan tagállamok 
ellen induló hivatalos eljárásokra utal, amelyek nem ültették át az uniós jogot saját 
nemzeti jogrendszerükbe; mindazonáltal úgy véli, hogy az is kétségtelenül a polgárok és a 
Parlament érdekében állna, hogy tájékoztassák őket arról, ha a Bizottság eljárást indít az 
uniós jog helytelen vagy rossz átültetése miatt, méghozzá a szabálysértések részleteivel 
egyetemben;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy az EUMSz 198. cikke által biztosított jogalap hatályá alá 
tartozó rendelet formájában tegyen javaslatot „eljárási kódexre”, amely meghatározza a 
szabálysértési eljárás különböző szempontjait, köztük az értesítéseket, a határidőket, a 
meghallgatáshoz való jogot, az indokolás kötelezettségét stb., a polgárok jogai és az 
átláthatóság megerősítése végett; emlékezteti a Bizottságot arra, hogy 2002-es 
közleménye fontos hivatkozási pont egy ilyen „eljárási kódex” megfogalmazásában;

6. emlékeztet arra, hogy a Jogi Bizottság a közelmúltban egyhangúlag elfogadott egy levelet, 
amely támogatta egy petícióbenyújtó nézeteit, és amely szabványos adminisztratív eljárást 
sürget az EU-jog felügyeletére és betartatására, amely a Bizottság az eljárás 
kezdeményezésének idejére és alanyára vonatkozó mérlegelési jogkörének tiszteletben 
tartása mellett e jogot a jó igazgatási gyakorlat keretei közé szorítaná2;

7. emlékeztet a Parlamentnek  a következő jogalkotási ciklusra vonatkozó, az Európai 
Parlament és a Bizottság közötti felülvizsgált keretmegállapodásról3, 2010. február 9-i 
állásfoglalására, amelyben sürgeti, hogy „a Bizottságnak már a felszólító levéltől fogva 
összefoglaló tájékoztatást kell adnia a Parlamentnek valamennyi jogsértési eljárásról, 
valamint a Parlament kérésére […] be kell számolnia a jogsértési eljárásban érintett 
kérdésekről”4; 

8. felszólítja a Bizottságot, hogy lássa el a Parlamentet megfelelő adatokkal, hogy meg 
lehessen vizsgálni, hogy az „EU pilot” projekt milyen hozzáadott értékeket biztosít a 

                                               
1 A Bizottság 2002-es közleménye, 5. o.: „a Bizottság rendszeresen elismerte a panasztevőnek a közösségi 
jogszabályok megsértésének felfedezésében elfoglalt rendkívüli jelentőségét”
2 „A mérlegelési jogkör a modern kormányzatban szükséges rossz; az átláthatóság teljes hiányával párosuló 
teljes körű mérlegelési jogkör azonban alapvetően ellentétes a jogállamisággal – Frassoni-jelentés 
(2005/2150(INI)) a Bizottság közösségi jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló 21. és 22. éves 
jelentéséről (2003 és 2004), az indokolás 17. oldala.
3 E napon elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0009.
4 mint fent, (3) bekezdés e) pont, 5. pont
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szabálysértési ügyek kezelésére vonatkozó jelenlegi eljárásához képest, ami igazolná a 
projekt további bővítését; úgy véli, hogy ennek az adatnak például lehetővé kellene tennie 
a Parlament számára, hogy ellenőrizze, hogy a tagállamok számára egy adott konkrét eset 
megoldására biztosított 10 hét nem késleltette-e a szabálysértési eljárás kezdeményezését, 
amely már így is rendkívül hosszadalmas és határozatlan;

9. felkéri a Bizottságot, hogy különítsen el elegendő forrást az EU-jog végrehajtásának teljes 
körű nyomon követésére, kezdeményezzen saját eseteket és alakítsa ki a határozottabb és 
szisztematikus fellépések prioritásait; felszólítja a Bizottságot, hogy – ahogy azt már több 
ízben kérte – bocsásson a Parlament rendelkezésére egyértelmű és kimerítő adatokat a 
különböző főigazgatóságokon a Szerződés megszegésére vonatkozó esetek feldolgozására 
elkülönített forrásokról és a kísérleti „EU pilot” projekt számára elkülönített forrásokról; 
emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a Parlament elkötelezte magát a Bizottság 
támogatására a megnövelt források számára biztosított megnövelt költségvetési 
előirányzatok révén; 

10. emlékeztet a Tanács azon ígéretére, hogy ösztönözni fogja a tagállamokat az irányelvek és 
a nemzeti jogba való átültetésre irányuló intézkedések közötti megfelelést szemléltető 
táblázatok elkészítésére és közzétételére; hangsúlyozza, hogy ezek a táblázatok alapvető 
fontosságúak annak érdekében, hogy a Bizottság valamennyi tagállamban hatékonyan 
felügyelhesse a végrehajtási intézkedéseket; 

11. megjegyzi, hogy a nemzeti bíróságoknak kulcsfontosságú szerepük van az uniós jog 
alkalmazásában, és teljes mértékben támogatja az EU azon törekvéseit, hogy a nemzeti 
bírók, a gyakorló jogászok és a közigazgatási tisztviselők és köztisztviselők számára 
kibővíti és összehangolja az igazságügyi képzéseket;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bíróságnak, az európai ombudsmannak és a tagállamok parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Ez a jelentés az uniós jog alkalmazásának Bizottság által történő ellenőrzését értékeli 2008-ra 
vonatkozóan. Vizsgálatát a Bizottság „Az „EU pilot” elnevezésű projektről szóló értékelési 
jelentés” című jelentésére összpontosítja, ahol a Bizottság az „EU pilot” projekt 
teljesítményének elemzésére tesz javaslatot annak 22 havi működését követően. Az előadó 
felvet néhány kulcskérdést az „EU pilot” projekt működésével és a polgárok szerepével 
kapcsolatban, amelyet az uniós jognak a mindennapi életben való megfelelés biztosításában 
játszanak, és kéri a Bizottságot, hogy bocsásson rendelkezésére releváns adatokat az „EU 
pilot” projekt meglévő szabálysértési eljáráshoz hozzáadott értékének elemzéséhez1. Az 
előadó azt is javasolja, hogy szólítsuk fel a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy, az 
EUMSz 298. cikke által biztosított új jogalap hatályába tartozó szabálysértési eljárással 
kapcsolatos „eljárási kódexre” a polgárok jogai és az átláthatóság megerősítésére. 

                                               
1 Kiterjedt vita a Parlament aggályairól az „EU pilot” elnevezésű projekt működésével kapcsolatban Melanie 
Smith „Betartatás, nyomon követés, értékelés, kiszervezés; a szabálysértési eljárás hanyatlása (2008) 33 
European Law Review 777. 


