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Tisztelt Elnök Asszony! 

2017. május 22-i levelében Ön az eljárási szabályzat 39. cikkének (2) bekezdésével 

összhangban felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Bizottság tárgyban szereplő 

javaslata jogalapjának érvényességét és megfelelőségét. 

2017. június 12-i ülésén a bizottság megvizsgálta a fent említett kérdést. 

A Bizottság az általa előterjesztett, a termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes 

hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat 

jogalapjaként az EUMSZ 114. cikkét jelölte meg. 

Az IMCO bizottság által 2017. április 25-én elfogadott jelentés a javaslatot kiegészíti egy 

olyan hivatkozással, amely második jogalapként az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. 

cikkére hivatkozna. 

2017. június 12-i ülésén a Jogi Bizottság egyhangúlag1 úgy határozott, hogy ajánlja, hogy az 

EUMSZ 114. cikke maradjon az irányelv egyetlen jogalapja. Az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 26. cikke nem használható jogalapként. A Charta 26. cikkére való hivatkozást 

ezért törölni kell. 

 

Háttér 

A felvetett kérdés a termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés 

követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 

közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (a továbbiakban: irányelv) 

irányuló javaslat (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) megfelelő 

jogalapjára vonatkozik. 

A bizottsági javaslat az EUMSZ 114. cikkén alapul, amely így szól: 

114. cikk 

(az EKSz. korábbi 95. cikke) 

 

(1) Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a 26. cikkben meghatározott célkitűzések 

megvalósítására a következő rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Európai Parlament és a 

Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal 

folytatott konzultációt követően elfogadja azokat a tagállamok törvényi, rendeleti és 

                                                 
1 A zárószavazáson az alábbi személyek voltak jelen: Pavel Svoboda (elnök), Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg (alelnök), Jean-Marie Cavada (alelnök), Laura Ferrara (alelnök), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 

Dominique Bilde (Marie-Christine Boutonnet helyett, az eljárási szabályzat 200. cikkének (2) bekezdése 

alapján), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Bogdan Brunon Wenta (Tadeusz Zwiefka helyett, az 

eljárási szabályzat 200. cikkének (2) bekezdése alapján), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katerina Konecná (Jiři 

Maštálka helyett, az eljárási szabályzat 200. cikkének (2) bekezdése alapján), Merja Kyllönen (Kostas 

Chrysogonos helyett, az eljárási szabályzat 200. cikkének (2) bekezdése alapján), Gilles Lebreton, Victor 

Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (Rosa Estaràs Ferragut helyett, az eljárási 

szabályzat 200. cikkének (2) bekezdése alapján), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (Evelyn Regner 

helyett, az eljárási szabályzat 200. cikkének (2) bekezdése alapján), Szájer József, Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket, amelyek tárgya a belső 

piac megteremtése és működése. 

 

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik az adózásra, a személyek szabad mozgására, valamint a 

munkavállalók jogaira és érdekeire vonatkozó rendelkezésekre. 

 

(3) A Bizottság az (1) bekezdésben előirányzott, az egészségügyre, a biztonságra, a 

környezetvédelemre és a fogyasztóvédelemre vonatkozó javaslataiban a védelem magas 

szintjét veszi alapul, különös figyelemmel a tudományos tényeken alapuló új fejleményekre. Az 

Európai Parlament és a Tanács saját hatáskörén belül szintén törekszik e célkitűzés 

megvalósítására. 

 

(4) Ha valamely harmonizációs intézkedésnek az Európai Parlament és a Tanács, a Tanács 

vagy a Bizottság általi elfogadását követően egy tagállam a 36. cikkben említett lényeges 

követelmények alapján vagy a környezet, illetve a munkakörnyezet védelmével kapcsolatosan 

szükségesnek tartja nemzeti rendelkezések fenntartását, ezekről a rendelkezésekről és a 

fenntartásuk indokairól értesíti a Bizottságot. 

 

(5) Ezen felül, a (4) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben valamely harmonizációs 

intézkedésnek az Európai Parlament és a Tanács, a Tanács vagy a Bizottság általi 

elfogadását követően valamely tagállam új tudományos bizonyítékon alapuló, a környezet 

vagy a munkakörnyezet védelmével kapcsolatos nemzeti rendelkezések bevezetését tartja 

szükségesnek az adott tagállamra jellemző olyan probléma miatt, amely a harmonizációs 

intézkedés elfogadása után merült fel, ezekről az előirányzott rendelkezésekről és bevezetésük 

indokairól értesíti a Bizottságot. 

 

(6) A Bizottság a (4) és (5) bekezdésben említett értesítésektől számított hat hónapon belül a 

vonatkozó nemzeti rendelkezéseket jóváhagyja vagy elutasítja, miután ellenőrizte, hogy az 

érintett rendelkezések nem képezik-e önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a tagállamok 

közötti kereskedelem rejtett korlátozását, valamint hogy nem jelentenek-e akadályt a belső 

piac működésében.  

 

Amennyiben a Bizottság e határidőn belül nem hoz határozatot, a (4) és (5) bekezdésben 

említett nemzeti rendelkezéseket jóváhagyottnak kell tekinteni. 

 

Ha az ügy összetettsége indokolja, és az emberi egészséget fenyegető veszély nem áll fenn, a 

Bizottság értesítheti az érintett tagállamot arról, hogy az ebben a bekezdésben említett 

határidő legfeljebb további hat hónappal meghosszabbítható. 

 

(7) Ha a (6) bekezdés alapján egy tagállamnak engedélyezték valamely harmonizációs 

intézkedéstől eltérő nemzeti rendelkezések fenntartását vagy bevezetését, a Bizottság 

haladéktalanul megvizsgálja, hogy javasolja-e az adott intézkedés kiigazítását. 

 

(8) Ha egy olyan területen, amely korábban harmonizációs intézkedések tárgyát képezte, 

valamely tagállam különleges közegészségügyi problémát vet fel, erről tájékoztatja a 

Bizottságot, amely haladéktalanul megvizsgálja, hogy javasoljon-e megfelelő intézkedéseket a 

Tanácsnak. 
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(9) A 258. és 259. cikkben megállapított eljárástól eltérve, a Bizottság vagy bármely tagállam 

közvetlenül az Európai Unió Bíróságához fordulhat, ha megítélése szerint egy másik tagállam 

az e cikkben biztosított hatáskörével visszaél. 

 

(10) A fentiekben említett harmonizációs intézkedések indokolt esetben védzáradékot 

tartalmaznak, amely felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy a 36. cikkben említett egy vagy 

több nem gazdasági okból, uniós ellenőrzési eljárás alá tartozó ideiglenes intézkedéseket 

hozzanak. 

 

Az IMCO bizottság által 2017. április 25-én elfogadott jelentés a javaslatot kiegészíti az 

alábbi hivatkozással, amelynek szövegezése arra utal, hogy a javaslatot egy, az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: a Charta) 26. cikkére mint második jogalapra való 

hivatkozással egészítené ki: 

 

tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 26. cikkére, 

 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikke a következőképpen szól: 

 

26. cikk 

A fogyatékkal élő személyek beilleszkedése 

 

Az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, 

társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük 

biztosítását célzó intézkedésekre. 

 

Elemzés 

 

a) A Bizottság által javasolt jogalap 

 

A Bizottság által javasolt jogalap, az EUMSZ 114. cikke a belső piac megteremtésére és 

működésére irányuló intézkedések elfogadására vonatkozó hatáskörről rendelkezik. Az IMCO 

nem vitatta, hogy az említett cikk a javaslat megfelelő jogalapját képezi. Azt, hogy EUMSZ 

114. cikkének használata az irányelv jogalapjaként megfelelő, igazolja például az (1) 

preambulumbekezdés is, amely az IMCO által módosított formájában a következőképpen 

szól: 

 

Módosítás 

(1) Ezen irányelv célja, hogy a 

tagállamok törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezéseinek közelítése 

révén és bizonyos akadálymentes termékek 

és szolgáltatások szabad mozgásának 

akadályait felszámolva hozzájáruljon a 

belső piac megfelelő működéséhez, és 

ezáltal növelje az akadálymentes termékek 

és szolgáltatások választékát a belső 

piacon, továbbá javítsa a rájuk vonatkozó 

információk hozzáférhetőségét és 
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gyakorlati hasznosíthatóságát. 

 

b) A javasolt további jogalap  

 

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint „egy közösségi (ma uniós) jogi aktus jogalapja 

megválasztásának olyan objektív elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági 

felülvizsgálatra, ilyen elemnek számít többek között a jogi aktus célja és tartalma”.1 A 

helytelen jogalap megválasztása tehát elegendő indok lehet a szóban forgó jogi aktus 

megsemmisítésére.2 

Ami a többszörös jogalapokat illeti, ha a jogi aktus vizsgálatából az derül ki, hogy az kettős 

célkitűzést követ, vagy két összetevőből áll, és ezek egyike elsődlegesként vagy döntő 

jellegűként azonosítható, míg a másik csak járulékos jellegű, a jogi aktust egyetlen jogalapra, 

azaz az elsődleges, illetve döntő jellegű célkitűzés vagy összetevő által megkövetelt jogalapra 

kell alapítani.3 

A jelen ügyben azonban nem szükséges megvizsgálni a javasolt irányelv célját és tartalmát, 

mivel a Charta 26. cikke nem használható jogalapként. A Charta 51. cikkének (2) bekezdése 

kifejezetten kimondja, hogy, „(A) Charta az uniós jog alkalmazási körét nem terjeszti ki az 

Unió hatáskörein túl, továbbá nem hoz létre új hatásköröket vagy feladatokat az Unió 

számára, és nem módosítja a Szerződésekben meghatározott hatásköröket és feladatokat.” 

Ezenfelül az EUSZ 5. cikkében rögzített hatáskör-átruházás elvéből következik, hogy az Unió 

csak akkor jár el, ha a szerződések erre hatáskörrel ruházzák fel. Az EUMSZ 289. cikke 

egyértelművé teszi, hogy a valamely konkrét területre vonatkozó uniós jogi aktusok 

elfogadására irányuló eljárásról a szerződés kifejezetten rendelkezik. A szerződés olyan 

rendelkezése tehát, amely nem utal a jogi aktus elfogadására irányuló eljárásra, nem képezheti 

uniós jogi aktus jogalapját.  

A Parlamentnek továbbá tiszteletben kell tartania a rendes jogalkotási eljárás keretében 

elfogadott jogi aktusok szövegezésének szabályait, mivel erről a három intézmény 

megállapodott.  A „Közös kézikönyv a rendes jogalkotási eljárás hatálya alá tartozó jogi 

aktusok alaki követelményeiről és szerkesztéséről” hangsúlyozza, hogy az ilyen jogi aktusok 

bevezető hivatkozásainak a jogalapra vagy az eljárásra kell utalniuk. Nem szabad a tartalmat 

egyértelműsítő rendelkezésekre hivatkozniuk:   

A bevezető hivatkozásnak nem minősülő hivatkozások 

 

9.13. A bevezető hivatkozások szerkesztésekor ügyelni kell arra, hogy azok vagy a 

jogalapra vagy az eljárásra hivatkozzanak. Ha a rendelkező rész megfelelő 

megértése vagy jogszerűségének ellenőrzése érdekében a jogalapon kívüli 

rendelkezések tartalmára kell hivatkozni, ezt a preambulumbekezdésekben kell 

megtenni. 

Általánosabb hivatkozások, háttérinformációként, az indokolásban szerepeltethetők.4 

                                                 
1 Bizottság kontra Parlament és Tanács ítélet, C-411/06, EBHT 2009., I-7585. o., 45. pont és Parlament kontra 

Tanács ítélet, C-130/10., EBHT 2012., 42. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat. 
2 A Bíróság 2/00. sz. véleménye a cartagenai jegyzőkönyvről, EBHT 2001., I-9713. o., 5. pont. 
3 Bizottság kontra Tanács ítélet, C-137/12, EU:C:2013:675, 53. pont; Bizottság kontra Európai Parlament és 

Tanács ítélet, C-411/06, EBHT 2009., I-7585., 45. pont, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; Parlament 

kontra Tanács ítélet, C-490/10, EU:C:2012:525, 45. pont; Parlament kontra Tanács ítélet, C-155/07, EBHT 

2008, I-08103. o., 34. pont; 
4 Az Európai Unió Tanácsa, Európai Parlament, Európai Bizottság közös kézikönyve a rendes jogalkotási eljárás 
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A 26. cikkre való hivatkozást ezért törölni kell.  

 

Következtetés 

Az EUMSZ 114. cikke a javasolt irányelv megfelelő jogalapja. Az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 26. cikke nem használható jogalapként. A Charta 26. cikkére való hivatkozást 

törölni kell. 

 

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem. 

Pavel Svoboda 

 

 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 

                                                                                                                                                         
hatálya alá tartozó jogi aktusok alaki követelményeiről és szerkesztéséről (2014. kiadás.). 

 


