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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Andrzej Stepniewski, lengyel állampolgár által benyújtott 0757/2012. számú 
petíció az uniós jogszabályok megsértése miatti panaszoknak a Bizottsághoz 
való benyújtására vonatkozó eljárás módosításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója korábban panaszt nyújtott be a Bizottsághoz azzal kapcsolatban, hogy az 
Egyesült Királyság nem tartotta be az uniós adórendelkezéseket, és elégedetlenségének ad 
hangot az eljárás végeredménye miatt. Ugyanakkor azonban rámutat a hatályban lévő 
eljárások több hiányosságára és e vonatkozásban a panasztételi eljárást a nemzeti bíróság 
előtti eljárással hasonlítja össze. Ezért javaslatokat tesz annak módosítására és javítására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

A petíció benyújtója javasolja, hogy a személyek számára az uniós jog által biztosított jogok 
védelmében változtassanak a kötelezettségszegési eljárás és a nemzeti bírósági eljárások 
közötti kapcsolaton, felfüggesztve az utóbbi eljárásokat, amennyiben az azonos tárgyú 
panaszt eljuttatták a Bizottsághoz is.
Ki kell emelni, hogy az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint az EUMSZ 
258. cikke értelmében kezdeményezett kötelezettségszegési eljárás és egy magánszemély által 
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− az uniós jogban foglalt jogára hivatkozva − kezdeményezett bírósági eljárás eltérnek 
egymástól mind a peres feleket, mind az eljárások célját illetően. Az előbbi célja az uniós jog 
betartásának biztosítása a köz érdekében, míg az utóbbiak célja az Uniós jog által a 
magánszemély számára biztosított jogok közvetlen és kizárólagos védelme. Az EUSZ 19. 
cikke (1) bekezdésének második albekezdése értelmében „a tagállamok megteremtik azokat a 
jogorvoslati lehetőségeket, amelyek az uniós jog által szabályozott területeken a hatékony 
jogvédelem biztosításához szükségesek”. A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a jogot, 
mely szerint az olyan személyek ügyét, akik egy uniós jog által biztosított jogukra 
hivatkoznak, az Alapjogi Charta 47. cikkének második bekezdése szerinti, „a törvény által 
megelőzően létrehozott” bíróság hallgassa meg. Ugyanakkor a Bizottság csak abban az 
esetben kezdeményez eljárást az EUMSZ 258. cikke értelmében, ha a Szerződések őreként, az 
Unió érdekeinek védelmében lép fel. Ezenkívül, a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata 
szerint ahhoz, hogy a Bizottság egy kötelezettségszegést a Bíróság elé tárhasson, bizonyítani 
kell, hogy a jogsértés fennáll az indokolással ellátott véleményben kiszabott határidő után is 
(az EUMSZ 258. cikkében megállapított pert megelőző eljárás utolsó szakasza).  Ezért 
kizárólag a Bizottság jogosult dönteni abban a kérdésben, hogy a szerződés e cikke alapján 
fellép-e a közérdek védelmében. Tekintettel az EUMSZ 258. cikkében szereplő 
kötelezettségszegési eljárás, illetve a személyek Uniós jog által meghatározott jogainak 
védelmére irányuló nemzeti bírósági eljárások közötti különbségekre, a szerződések nem 
kapcsolják össze ezeket az eljárásokat, illetve nem kötelezik a nemzeti bíróságokat egy általuk 
folytatott eljárás felfüggesztésére, amennyiben egy azzal megegyező tárgyú panaszt intéznek 
a Bizottsághoz. 

Következtetés

A tagállamok nemzeti jogának hatáskörébe tartozik annak meghatározása, hogy egy ilyen 
panasz milyen hatással lehet a nemzeti bírósági eljárásra.


