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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kívánja elérni, hogy uniós szinten vezessék be az „európai 
egyesületet” mint jogi formát. A benyújtó érvelése szerint új egyesületeket jelenleg azon 
ország nemzeti jogszabályaival összhangban kell létrehozni, amely országban az egyesület 
székhelyét bejegyzik. A különböző országok állampolgárai számára azonban nehezen 
követhetők a szabályok közötti különbségek, ami jelentősen akadályozza a határokon átnyúló 
részvételt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2019. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 227. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2020. január 20.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy megfelelő jogi keret hiányában nem lehet különböző 
tagállamokban működő „európai egyesületet” létrehozni. Ahhoz, hogy működhessenek, az 
egyesületeket a helyben alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően nyilvántartásba kell 
venni a tevékenységi hely szerinti tagállamokban.

A Bizottság egyetért azzal, hogy a tagállamokban sokféle forma és szabályozás vonatkozik az 
egyesületekre. Uniós szinten azonban nem létezik számukra egységes jogalap. 

1992-ben a Bizottság javaslatot terjesztett elő az európai egyesület statútumáról szóló tanácsi 
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rendeletre1 A javaslatban az szerepelt, hogy európai egyesületet két vagy több olyan jogalany 
hozhat létre, amelyek létesítő okirat szerinti székhelye és központi ügyvezetése legalább két 
tagállamban található, vagy legalább 21 olyan természetes személy, akik legalább két 
tagállam állampolgárai2. Az európai szintű jogi forma célja nem az egyesületekre vonatkozó 
nemzeti jogi keretek felváltása, hanem azok kiegészítése volt.

Egyes tagállamok támogatásának hiánya miatt azonban a fenti statútumtervezetről folytatott 
tárgyalások során nem történt valódi előrelépés, így a Bizottság 2005-ben úgy döntött, hogy 
visszavonja a javaslatot a munkaprogramjából. 

Következtetés

A Bizottság nem szándékozik új javaslatot benyújtani a társjogalkotóknak, mivel nem 
valószínű, hogy az tanácsi szinten elegendő támogatást kapna. 

1 Javaslat az európai egyesület statútumára, COM(1991)0273, HL C 99., 1992.4.21.
2 A javaslat 3. cikke.


