
DT\823343HU.doc PE445.643v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

2.7.2010

MUNKADOKUMENTUM
az európai uniós jogszabályok alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 26. éves 
jelentésről (2008)

Petíciós Bizottság

Előadó: Erminia Mazzoni



PE445.643v02-00 2/6 DT\823343HU.doc

HU

A Petíciós Bizottság egyik fő feladata és felelőssége az európai polgárok által felvetett ügyek 
kivizsgálása, amelyek az uniós jog állítólagos megsértésére hívják fel a figyelmet. A 
gyakorlatban a Petíciós Bizottság tevékenységének több mint felét a közösségi jog 
alkalmazásával kapcsolatos ügyek teszik ki, és ezek nemcsak mélyreható bizottsági vitákhoz 
vezethetnek, hanem tényfeltáró látogatásokhoz is az érintett országokba vagy régiókba. 

Amikor az uniós jogszabályokat a tagállamok nem megfelelő módon vagy nem koherensen 
alkalmazzák, az csorbítja az EU hihetőségét és az uniós intézmények célkitűzései és 
szándékai érthetetlenné válnak az európai polgárok számára. Az egymást követő szerződések 
értelmében a Bizottság kizárólagosan felelős azért, hogy szabálysértési eljárás induljon egy 
tagállam ellen, ha az nem megfelelően ültet át vagy alkalmaz egy uniós jogszabályt. Ennek az 
eljárásnak kizárólagos célja annak biztosítása, hogy a tagállamok összhangba kerüljenek az 
uniós jogszabályokkal; az eljárás az uniós polgárok által nem vehető igénybe. Ezenkívül a 
Bizottság nem köteles megindítani az eljárást; csak akkor jár el, ha úgy ítéli meg. 

Ez a helyzet már régóta a Petíciós Bizottság kritikájának tárgya, és egyre kevésbé felel meg az 
EU jelenlegi fejlődési szintjének. A Petíciós Bizottság kritizálta azt is, hogy az uniós 
jogszabályok alkalmazásának hiányától érintett egyének vagy közösségek nem rendelkeznek 
megfelelő jogorvoslattal, és ezért hosszú távon áldozatok lehetnek, jóval a jogsértési eljárás 
lezárulását követően viselve a következményeket. A nemzeti bíróságok ebben a tekintetben 
csak nehezen ismerték el a polgárok jogait ilyen körülmények között.

Még a Bizottság által benyújtott éves jelentésben is csak futólag említik a petíciós eljárás 
hozzájárulását az uniós jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosításához, míg a 
Bizottság panasztételi eljárása, amelyet a Szerződés kifejezetten el sem ismer, nem meglepő 
módon, hangsúlyosan szerepel a jogsértési eljárások indításának általános alapjaként. A 
petíciós eljárás szerepét bár szórványosan elismerik, azzal következetlenül, a Bizottság 
különböző szolgálatai által elfogadott, egymásnak ellentmondó megközelítéssel foglalkoznak. 
Ez meglepő és egyben zavaró is, tekintve a Bizottság illetékes szolgálatainak a Petíciós 
Bizottság ülésein való részvételét. Az alábbi példák önmagukért beszélnek:

Belső piac: Az „Equitable Life”-ügy1 megtárgyalására tett hivatkozás meg sem említi annak a 
vizsgálóbizottságnak a jelentését és ajánlásait az „Equitable Life” összeomlására 
vonatkozóan, amelyet a beérkezett petíciók eredményeként alakítottak meg, és amelynek 
tagjai között volt az elnök és az előadó, mindketten a Petíciós Bizottság vezető tisztséget 
betöltő tagjai. A jelentés csupán azt említi: „Természetesen az uniós jogszabályok 
megsértésére rámutató petíciókban említett tények jogsértéssé »változnak«.”2Azonban a 
közbeszerzési szabályok megsértését illetően sokkal részletesebb információkat szolgáltatnak 
a petíciók szerepéről a Bizottság Valencia régió ellen folyamatban lévő jogsértési 
eljárásaiban3. Mindazonáltal meg sem kísérelnek információt nyújtani az ügy lényegére 
vonatkozóan.

Környezetvédelem: Az illegális madárvadászatra vonatkozóan „a Bizottság úgy határozott, 

                                               
1 SEC (2009) 1684/2., 218. o.
2 Ugyanott, 234. o.
3 Ugyanott, 247. o.
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hogy tavaszi vadászati gyakorlatai miatt Málta ellen panaszt emel a bíróságon”1. Itt szintén 
nem említik az üggyel kapcsolatos petíciókat, sem a Petíciós Bizottság tényfeltáró vizsgálatait 
és az azt követő európai parlamenti állásfoglalást (P6_TA(2007)0074). Ugyanez vonatkozik a 
Bizottság alábbi eljárásaira: Lengyelország ellen a Rospuda-völggyel kapcsolatosan (a Natura 
2000 irányelv megsértése2), Spanyolország ellen a Madridot elkerülő M-30 körgyűrűvel 
kapcsolatosan és Írország ellen3 a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv megsértésével 
kapcsolatosan. Ezek komoly mulasztások, amelyek azt mutatják, hogy ez a jelentés csak 
részben és statisztikai kimutatás jelleggel érint olyan ügyeket, amelyek mélyrehatóan 
foglalkoztatják az európai polgárokat.

Bel- és igazságügy: Ebben a fejezetben némiképp elismerik a petíciók szerepét; nevezetesen a 
határigazgatásra és a személyek szabad mozgására vonatkozóan (2004/38/EK irányelv) 
született számos petíció, amelyek az irányelv alkalmazásáról szóló bizottsági jelentés4

elkészítéséhez vezettek.  Azonban a Brüsszel II. rendeletre – amely biztosítja a gyermek jogát, 
hogy a válást követően mindkét szülővel rendszeres kapcsolatot tarthasson fenn – való 
hivatkozás nem említi a német gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokra (Jugendamt) és a 
Petíciós Bizottság által a témában benyújtott munkadokumentumra vonatkozóan beérkezett 
számos petíciót5. Továbbá a szöveg „körülbelül 12 petíciót” említ a Brüsszel IIa. és a Brüsszel 
I. rendelet alkalmazására vonatkozóan.  Ez nem pontos és nem is hasznos adat, csak azt 
mutatja, hogy mennyire nem veszik figyelembe a polgárok petíciók révén kifejtett 
véleményét.

Szociális ügyek: 2010. június 24-én a Bizottság bejelentette, hogy fellépni készül az Egyesült 
Királyság ellen a külföldön élő britek egészségügyi ellátásának biztosítása érdekében. A 
Petíciós Bizottság már számos petíciót kapott az üggyel kapcsolatosan és üdvözli a Bizottság 
fellépésre vonatkozó határozatát. Ez tipikus példa arra, amikor a Petíciós Bizottság nagyra 
értékelte volna az előzetes tájékoztatást.

Ezzel a megjegyzéssel a Petíciós Bizottság nem arra akar célozni, hogy a Bizottság 
jelentésének valamilyen módon a szükségesnél nagyobb elismerésben kellett volna 
részesítenie a petíciós eljárást, egyértelmű ugyanis, hogy egy bizottsági jelentésnek a saját, 
nem pedig egy másik intézmény tevékenységeire kell összpontosítania. Mindazonáltal és 
tekintve a Bizottság szolgálatainak a Petíciós Bizottság munkájában megvalósított 
hozzájárulását és közreműködését, ésszerű elvárásnak tekinthető, hogy legalább a petíciókra 
vonatkozó megjegyzések pontosak legyenek. Emlékeztetjük a Bizottságot a Petíciós Bizottság 
szerepére, amennyiben előmozdítja a tagállamok hatóságaival való közvetlen kapcsolat 
kiépítését, ahogy ennek a campaniai hulladékgazdálkodást illetően tanúi is lehettünk, amikor a 
szolgálatok a bizottsági ülések során közvetlen és őszinte információcserét tudtak kialakítani a 
nemzeti és regionális hatóságokkal.

Internetes portálok 
A Petíciós Bizottság már több alkalommal, többek között a közösségi jog alkalmazásának 
ellenőrzéséről szóló 25. éves jelentésével kapcsolatosan a Jogi Bizottságnak benyújtott 
                                               
1 Ugyanott, 140. o.
2 Ugyanott, 144. o.
3 Ugyanott, 153. o.
4 COM (2009) 313.
5 PE418.136
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legutolsó véleményében, felkérte a Bizottságot, hogy „a polgárok segítése érdekében sürgősen 
vizsgálja meg a számukra rendelkezésre álló különböző panasztételi mechanizmusokat 
érthetően bemutató rendszer felállításának lehetőségét, amely lehet egy közös európai uniós 
portál vagy egy »egyablakos« online elérhetőség”1. 

A Bizottság válaszában egy 2008. májusi bejelentésre hivatkozott, amely szerint „cselekvési 
tervet hoznak létre a nyilvánosság számára segítséget nyújtó, meglévő kilenc szolgáltatás 
egyszerűsítésére, amelyek alapvető tájékoztatást nyújtanak az uniós jogokról, konkrétabb 
kérdésekben egyénre szabott tanácsokat adnak és informális szolgáltatást nyújtanak 
problémamegoldásra. E cselekvési terv összekötő kapocsként is szolgál a formális 
panasztételi mechanizmusok felé azokban az esetekben, amikor ez megfelelőbbnek tűnik vagy 
amikor az informális, gyorsabb módszerek hiábavalónak bizonyultak.  A cselekvési terv 
eredményeit várhatóan 2010 elején teszik közzé.” 

A Petíciós Bizottság érti, hogy a Bizottság e projekten „Az EU polgárait megillető jogok” 
elnevezéssel dolgozik. A Petíciós Bizottság nagyra értékelte volna, ha előzetesen tájékoztatják 
a folyamatban levő munkáról és talán még konstruktív hozzájárulást is kérnek tőle. 

Átláthatóság és a dokumentumokhoz való hozzáférés
A Petíciós Bizottság rendszeresen és több ízben kérte a Bizottságot, hogy „a Petíciós 
Bizottság rendszeres és világos tájékoztatást kapjon a nyílt petícióval párhuzamosan 
lefolytatott jogsértési eljárások különböző fázisairól, illetve ha ez nem lehetséges, a Tanáccsal 
egyenrangú félként férhessen hozzá a Bizottság adott adatbázisához”2. A Petíciós Bizottság 
olyan dokumentumokat is gyakran kért már, amelyekhez a szolgálatok megtagadták a 
hozzáférést az intézmények között elvárt jóhiszemű együttműködést megsértő okokra 
hivatkozva.

A Bizottság válasza: „A jogsértési eljárások különböző szakaszaiban elért eredményekről 
rendszeres tájékoztatást tesznek közzé az EUROPA portálon. Az ehhez az adatbázishoz való 
hozzáférést a Bizottság a többi uniós intézmény és a nyilvánosság számára is biztosítja.” A 
Petíciós Bizottság a választ nem tartja kielégítőnek és beszámol róla éves jelentésében: „Az 
ügyek száma és annak ténye miatt, hogy az egyes akták haladását nehéz megjósolni, valamint 
azért, mert nem áll rendelkezésre olyan keresési mód, amely lehetővé teszi az egyes jogsértési 
ügyek megtalálását, ennek az adatbázisnak a havi ellenőrzése az emberi erőforrások és az idő 
felesleges pazarlását jelentené. Ezért további intézkedéseket kellene tenni annak érdekében, 
hogy a Bizottság automatikusan jelezze a Petíciós Bizottságnak, ha a petíciókhoz kapcsolódó 
jogsértési ügyekben előrelépés történik.”3.Ezért az Európai Parlament és a Bizottság közötti 
keretmegállapodás-tervezet (3e) bekezdésének 5. pontjában4 megismételte és megerősítette a 
Bizottságnak szóló felszólítást, hogy nyújtson tájékoztatást a nyílt petícióhoz kapcsolódó 
jogsértési ügyekben elért előrehaladásról. 

A Petíciós Bizottság támogatja a Jogi Bizottság arra vonatkozó véleményét, hogy uniós 
                                               
1 (2008/2337(INI))
2 Ugyanott.
3 A7-0186/2010, 21. o.
4 „a Bizottságnak már a felszólító levélen alapuló összefoglaló tájékoztatást kell adnia a Parlamentnek 
valamennyi jogsértési eljárásról, valamint a Parlament kérésére eseti jelleggel és a titoktartásra vonatkozó 
szabályok tiszteletben tartásával be kell számolnia a jogsértési eljárásban érintett kérdésekről”
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rendelet formájában „eljárási kódexre” van szükség, amely meghatározza a szabálysértési 
eljárás különböző szempontjait, köztük az értesítéseket, a határidőket, a meghallgatáshoz és a 
dokumentumokhoz való hozzáféréshez való jogot. 

EU PILOT projekt
A közösségi jog alkalmazásáról szóló 25. éves jelentésében a Bizottság bejelentette, hogy 
„elindította az EU PILOT projektet, mely gyorsabb és jobb válaszokat és megoldásokat nyújt 
az uniós jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban felmerülő problémákra, melynek során a 
tagállamoktól kiegészítő információkat kérnek a tényállásról és a jogi helyzetről.”.  A Petíciós 
Bizottság tudomásul veszi az EU PILOT projektről szóló értékelési jelentést1. A Bizottság 
azon szándékát, hogy „amikor csak lehetséges már korai stádiumban korrigálja az uniós jog 
megsértését anélkül, hogy jogsértési eljárás megindítására lenne szükség.”2 általában 
pozitívnak ítéli, egészen addig, míg a polgárok, az üzleti világ és a civil társadalom törvényes 
joga, hogy ügyüket semleges fórumon hallgassák meg, nem sérül azáltal, hogy felkérik a 
tagállamokat, hogy a panaszra első fokon ők válaszoljanak. Remélhetőleg a jogsértési ügyek 
mihamarabbi megoldásának keresése nem gátolja meg az egyes esetek alapos és tárgyilagos 
átvizsgálását. 

A Petíciós Bizottság aggodalmának ad hangot a Bizottság panaszkezelésében és 
vizsgálataiban tapasztalható pontatlanság kapcsán. A Jogi Bizottságnak küldött levelében3, 
amelyben kiegészítő tájékoztatást nyújt az EU PILOT projekt értékeléséről, a Bizottság 
beszámol arról, hogy összesen 876 ügyiratot nyújtottak be az EU PILOT-nak, amelyek közül 
664 (75%) a 15 résztvevő tagállamból származó panaszt és vizsgálatot képvisel. Később 
ugyanebben a levélben azt állítja, hogy a vizsgálatoknak és a panaszoknak átlagosan alig több 
mint 25%-át kezelték az EU PILOT-on keresztül. Tekintve, hogy az EU PILOT-ban részt 
vevő 15 tagállam az EU lakosságának körülbelül 65%-át teszi ki, megmagyarázhatatlan 
eltérés tapasztalható. Továbbá ugyanez a levél 1741 új ügyre (vizsgálatra és panaszra) 
hivatkozik ugyanabból a 15 tagállamból, amelyek regisztrálták magukat a CHAP (Case 
Handling/Accueil Plaignants – ügyek feldolgozása/panasztevők fogadása) nevű új 
adatbázisban 2009 októbere és 2010 áprilisa között. A Petíciós Bizottság felkéri a Bizottságot, 
hogy a polgárok számára érthető módon tisztázza, hogyan és milyen kritériumok alapján 
regisztrálják és kezelik a vizsgálatokat és a panaszokat a különböző hálózatokban. Ezenkívül 
azt is szeretné tudni, hogy ezek közül hány kapcsolódik a petíciókhoz.

A Petíciós Bizottság érdeklődéssel állapítja meg, hogy a kérdések, panaszok és petíciók 
elsőrendű témája a környezetvédelem. A Bizottság megállapításai megerősítik azokat az 
aggodalmakat, amelyek a Petíciós Bizottság tudomására jutottak, különösen az alábbi 
irányelvekhez kapcsolódóan: az élőhelyekre vonatkozó irányelv4, a hulladékokról szóló 
keretirányelv5, a hulladéklerakókról szóló irányelv6 és a környezeti hatásvizsgálatra 
vonatkozó irányelv7. A Petíciós Bizottság biztatja a Bizottságot, hogy legyen proaktív annak 
biztosításában, hogy ezeket az irányelveket betartják, amelyekkel kapcsolatban egyébként már 

                                               
1 COM(2010) 70 végleges
2 Uo., 1. oldal.
3 Ares(2010) 291478
4 92/43/EGK
5 2008/98/EK
6 1999/31/EK
7 2003/35/EK
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számos nyílt petíciót benyújtottak. 

A Bizottság jelentése kiemeli a hulladékok kapcsán Campaniában kialakult válságos 
helyzetet, amellyel kapcsolatosan a Petíciós Bizottság tényfeltáró látogatást végzett, azt 
követően pedig jelentést készített. A Petíciós Bizottság szeretné megjegyezni, hogy a 
Bizottságnak egyértelműbbé kellene tennie a levont tanulságokat, amelyeket a hulladékokról 
szóló irányelv számos tagállam általi alkalmazásával kapcsolatos problémák kezelése során 
szerzett, mivel úgy tűnik, hogy ez olyan visszatérő ügy, amelyet a Bizottságnak és a 
tagállamoknak prioritásként kellene kezelniük.


