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2017. december 8-i levelében Ön az eljárási szabályzat 39. cikkének (2) bekezdésével 

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

javaslata jogalapjának megfelelőségét. 

2018. január 15-i ülésén a bizottság megvizsgálta a fent említett kérdést. 

A Bizottság által javasolt jogalap az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 

194. cikkének (2) bekezdése. Az ITRE bizottságban lefolytatott szavazás során elfogadott 

módosítás célja, hogy a fent nevezett jogalap helyébe az EUMSZ teljes 194. cikke lépjen, 

kiegészítve az EUMSZ 191. cikkének (1) bekezdésével. 

I – Háttér 

 

A javaslat meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján a tagállamok együttesen és 

folyamatosan biztosítani tudják, hogy a megújuló energiaforrások részaránya az EU végső 

energiafogyasztásában 2030-ra költséghatékony módon elérje a legalább 27 %-ot mindhárom 

ágazatban; vagyis a villamos energia (megújuló energiaforrásokból előállított villamos 

energia), a fűtés és hűtés (megújuló forrásból előállított fűtési és hűtési energia) és a 

közlekedés (megújuló energiaforrásból előállított közlekedési célú energia) ágazatában 

egyaránt. 

 

Az Európai Tanács által 2014 októberében elfogadott, 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

éghajlat- és energiapolitikai keret1 értelmében a 27%-os célkitűzés az EU szintjén kötelező, és 

teljesítése az egyéni tagállami hozzájárulások révén fog történni, amelyek meghatározásában 

az uniós cél közös elérésének szükségessége lesz irányadó. Ezenkívül az új keret úgy teszi 

lehetővé a kollektív teljesítést, hogy az ne akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy saját 

maguk számára – akár ambiciózusabb – nemzeti célkitűzéseket határozzanak meg. A 

tagállamok az állami támogatásokra vonatkozó szabályok betartása mellett támogathatják a 

megújuló energia használatát. 
 

Az Európai Tanács több ízben is felkérte a Bizottságot többek között a megújuló energiaforrások 

támogatására vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatára és kialakítására annak érdekében, hogy az 

elfogadott 2030-as célkitűzés teljesüljön.2 Az Európai Parlament szintén felhívta a Bizottságot 

arra, hogy terjessze elő a megújuló energiákra vonatkozó jogszabályokat, és a vállalási szintet 

növelje tovább, legalább 30%-ra.3  

 

Az EU energiarendszerére vonatkozó előrejelzések azt mutatják, hogy a jelenlegi tagállami és 

uniós szakpolitikák – ha semmilyen új energiapolitika nem kerül bevezetésre – 2030-ra csak 

mintegy 24,3%-os részarányú megújulóenergia-felhasználást fognak eredményezni. Ez a szint 

jelentősen elmaradna az Európai Tanács által jóváhagyott, uniós szinten legalább 27%-os kötelező 

megújulóenergia-célkitűzéstől, és meghiúsítaná az Unió által a 2015. évi Párizsi Megállapodás 

keretében vállalt kötelezettségek közös teljesítését. A jelenlegi politikák változatlan továbbvitele 

súlyosan veszélyeztetné az Unió azon politikai célkitűzésének megvalósítását is, hogy az EU 

világszinten vezető szerepet töltsön be a megújuló energiák használata terén. Ezen túlmenően 

megszüntetné a belföldi forrásokból történő energiaellátás fokozásából eredő biztonsági 

                                                 
1 Ld. „Éghajlat- és energiapolitikai keret a 2020–2030-as időszakra” (COM(2014)0015). 
2 Az Európai Tanács 2015. március 19–20-i, 2015. december 17–18-i, 2016. március 17–18-i következtetései. 
3 Ld. a 2020–2030-as időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretről, valamint a megújuló energiára 

vonatkozó eredményjelentésről szóló európai parlamenti állásfoglalásokat. 
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előnyöket, és csökkentené a fogyasztók részvételét az energiarendszerben. 

 

 

II – A Szerződés vonatkozó cikkei 

 

A Bizottság javaslata jogalapként az Európai Unió működéséről szóló szerződés alábbi, az 

EUMSZ „Az Unió belső politikái és tevékenységei” című harmadik részének „Energia” 

elnevezésű XXI. címe alatti következő cikkét jelöli meg (utólagos kiemelés):  

 

 

194. cikk 

 

(1) A belső piac létrehozása, illetve működése keretében, valamint a környezet megőrzésének 

és javításának szükségességére tekintettel az Unió energiapolitikájának céljai – a tagállamok 

közötti szolidaritás szellemében – a következők: 

 

a) az energiapiac működésének biztosítása; 

 

b) az energiaellátás biztonságának garantálása az Unión belül; 

 

c) az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, valamint az új és megújuló 

energiaforrások kifejlesztésének előmozdítása; továbbá 

 

d) a hálózatok összekapcsolódásának elősegítése. 

 

(2) A Szerződések egyéb rendelkezései alkalmazásának sérelme nélkül, az Európai Parlament 

és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében megállapítja az (1) bekezdésben említett 

célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedéseket. Ezeket az intézkedéseket a Gazdasági és 

Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően kell 

elfogadni. 

 

Ezek az intézkedések – a 192. cikk (2) bekezdésének c) pontját nem érintve – nem 

befolyásolhatják a tagállamok jogát az energiaforrások kiaknázására vonatkozó feltételek 

meghatározására, továbbá nem befolyásolhatják a tagállamok különböző energiaforrások 

közötti választását és energiaellátásuk általános szerkezetét. 

 

(3) A (2) bekezdéstől eltérve, az ott említett intézkedéseket, amennyiben azok elsődlegesen 

adózási természetűek, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően különleges 

jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag eljárva a Tanács állapítja meg. 

 

III – A javasolt jogalap 

 

Az ITRE bizottság e vizsgálat tárgyát képező módosításának célja a javaslat jogalapjának 

megváltoztatása oly módon, hogy az EUMSZ 194. cikkének (2) bekezdésére történő 

hivatkozás törlésre kerül, és helyette az EUMSZ teljes 194 cikkére történik a hivatkozás, 

amelyet kiegészít az EUMSZ környezetvédelemmel foglalkozó XX. címe alatt szereplő 

191. cikkének (1) bekezdésére történő hivatkozás is. Az új rendelkezés szövege a 

következőképpen szól: 
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191. cikk 

(az EUSZ korábbi 174. cikke) 

 

(1) Az Unió környezetpolitikája hozzájárul a következő célkitűzések eléréséhez: 

 

- a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása; 

 

- az emberi egészség védelme, 

 

- a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása; 

 

- a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére, és különösen az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedések ösztönzése nemzetközi szinten. 

 

(2) [...] 

 

(3) [...] 

 

(4) [...] 

 

 

Ezen elemzés szempontjából az EUMSZ 192. cikke ugyancsak releváns, és szövege a 

következő (utólagos kiemelés): 

 

 

192. cikk 

(az EUSZ korábbi 175. cikke) 

 

(1) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, valamint a 

Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően 

határoz arról, hogy az Uniónak milyen lépéseket kell tennie a 191. cikkben említett célok 

elérése érdekében. 

 

(2) Az (1) bekezdésben előírt döntéshozatali eljárástól eltérve és a 114. cikk sérelme nélkül, a 

Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlamenttel, a Gazdasági és 

Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően egyhangúlag 

fogadja el: 

 

a) az elsődlegesen adózási természetű rendelkezéseket; 

 

b) azokat az intézkedéseket, amelyek érintik: 

 

- a területrendezést; 

 

- a mennyiségi vízkészlet-gazdálkodást, illetve amelyek az e készletek rendelkezésre állását 

akár közvetlenül, akár közvetve befolyásolják. 

 

- a földhasználatot, kivéve a hulladékgazdálkodást; 
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c) a tagállamok valamelyikének különböző energiaforrások közötti választását és 

energiaellátásának általános szerkezetét jelentős mértékben érintő intézkedéseket. 

 

A Tanács a Bizottság javaslata alapján, valamint az Európai Parlamenttel, a Gazdasági és 

Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően egyhangúlag 

eljárva előírhatja, hogy az első albekezdésben említett területeken a rendes jogalkotási 

eljárást kell alkalmazni. 

 

(3) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, valamint a 

Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően 

fogadja el azokat az általános cselekvési programokat, amelyek az elérendő elsődleges 

célkitűzéseket meghatározzák. 

 

Az e programok végrehajtásához szükséges intézkedéseket, az adott esettől függően, az (1), 

illetve a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelően kell elfogadni. 

 

(4) [...] 

 

(5) [...] 

 

 

IV – Ítélkezési gyakorlat 

 

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint „egy közösségi 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. Ebben az összefüggésben a helyes jogalap meghatározása szempontjából 

nem bír jelentőséggel valamely intézmény azon kívánsága, hogy aktívabban részt vegyen az 

adott jogi aktus elfogadásában, sem a jogi aktus elfogadásának körülményei vagy az adott jogi 

aktus által érintett területen egyéb tekintetben végzett munka.2  

 

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 Ugyanakkor ha a 

jogi aktus egyszerre több olyan célkitűzést is követ vagy több olyan összetevőből áll, amelyek 

elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz anélkül, hogy az egyik a másikhoz képest 

másodlagos vagy közvetett lenne, e jogi aktust a különböző megfelelő jogalapokra kell 

alapítani4, ha a különböző jogalapokra meghatározott eljárások nem összeegyeztethetetlenek 

                                                 
1 C-45/86. sz. ügy, Bizottság kontra Tanács (Általános preferenciális vámkedvezmények), EBHT 1987., 1439. 

o., 5. pont; a C-440/05. sz. Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2007., I-9097. o.); a C-411/06. 

sz. Bizottság kontra Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2009., I-7585. o.) 
2 a C-269/97. sz. Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2000., I-2257. o., 44. pont.) 
3 Bizottság kontra Tanács ítélet, C-137/12, EU:C:2013:675, 53. pont; 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 Bizottság kontra Tanács ítélet, C-211/01, EBHT 2003., I-08913. o., 40. pont; Bizottság kontra Európai 

Parlament és Tanács ítélet, C-178/03, EBHT 2006., I-107. o., 43–56. pont.  
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és nem veszélyeztetik az Európai Parlament jogait.1 

 

V – A javaslat célja és tartalma 

 

A javaslat 1. preambulumbekezdése azt tisztázza, hogy mely okból – nevezetesen az 

egyértelműség biztosítása érdekében – kerül átdolgozásra a megújuló energiaforrásból 

előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 

módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv.  

 

A 2. és 3. preambulumbekezdés megerősíti, hogy a megújuló energiák előmozdítása az uniós 

energiapolitika egyik célkitűzése, amelyre azért van szükség, mert a 2015-ös párizsi 

megállapodás értelmében csökkenteni kell az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 

valamint elő kell mozdítani az energiaellátás biztonságát és a technológiai innovációt, 

hozzájárulva egyúttal az Unió gáz- és olajbehozataltól való függésének csökkentéséhez is.  

 

A 3. cikk ennek megfelelően előírja, hogy 2030-ra az Unióban fogyasztott energia mely 

hányadának – nevezetesen legalább 27%-ának – kell megújuló forrásokból származnia, 

valamint megállapítja, hogy a tagállamoknak mely módokon kell hozzájárulniuk az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának költséghatékony és rugalmas csökkentéséhez, 

például a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektekbe való befektetéseket 

megkönnyítő pénzügyi keret kialakítása révén, valamint pénzügyi eszközök felhasználásával 

és előmozdítva a legjobb gyakorlatok cseréjét az illetékes nemzeti vagy regionális hatóságok 

vagy szervek között.    
 

A 4. cikk a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia rendszereinek támogatására 

összpontosít, és biztosítékokat állapít meg a tagállamok általi végrehajtás tekintetében annak 

biztosítása érdekében, hogy a villamosenergia-piacok az állami támogatási szabályokkal 

összhangban, torzulásmentesen és átlátható módon, a befektetők és a fogyasztók számára egyaránt 

világos körülmények között, hatékony ellenőrzés mellett működjenek. 

 

A 5. cikk a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítását szabályozza, 

többek között 2012-től kezdődő hatállyal az élelmiszer-és takarmánynövényekből előállított 

bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók maximális részarányának fokozatos 

csökkentését írva elő. 

 

A 16. cikk a megújuló energiákkal kapcsolatos projektek számára egyetlen kijelölt hatóság előtt 

lefolytatható engedélyezési eljárást hoz létre, amelynek az időtartamát maximalizálja, a 19. cikk 

pedig a származási garanciák rendszerét módosítja, többek között kiterjesztve azt a megújuló 

gázokra és a fűtő- és hűtőenergia termelőjének kérésére kötelezővé téve a származási garancia 

kiállítását, valamint a CEN-szabvány alkalmazásával javítva az adminisztratív eljárásokat.  

 

A 21–24. cikkek lehetővé teszik i) a fogyasztók számára, hogy indokolatlan korlátozások nélkül 

fogyaszthassák a saját maguk által előállított villamos energiát, ii) az energiaközösségek számára, 

hogy részt vehessenek a piacon és iii) az energiafogyasztók számára, hogy az épületek szintjén 

lekapcsolódhassanak a távfűtési vagy -hűtési rendszerekről, ha a fogyasztók az épületek szintjén 

                                                 
1 Bizottság kontra Tanács (titán-dioxid) ítélet, C-300/89, EBHT 1991., I-2867. o., 17–25. pont; Bizottság kontra 

Tanács ítélet, C-268/94, EBHT 1996 p. I-6177. o. 
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hozott intézkedések révén jelentősen jobb teljesítményt tudnak elérni.  

 

A 25. cikk uniós szinten előírt kötelezettséget állapít meg a tüzelőanyagok forgalmazóira nézve 

arra vonatkozóan, hogy a dekarbonizáció és az energia-diverzifikáció ösztönzése, valamint az 

ágazat költséghatékony hozzájárulásának biztosítása érdekében az általuk elérhetővé tett 

üzemanyag-mennyiség meghatározott részét megújuló energiaforrásokból előállított üzemanyag 

formájában biztosítsák. Végezetül, a 26. cikk megerősíti a bioenergiára vonatkozó meglévő uniós 

fenntarthatósági kritériumokat, többek között azáltal, hogy hatályukat kiterjeszti a fűtésre, a 

hűtésre és a villamosenergia-termelésre szánt biomasszára és biogázra, a 27. cikk pedig 

egyértelművé teszi és kiigazítja a tömegmérleg-rendszert annak érdekében, hogy az lefedje a 

biogáz együttégetését és a biometán betáplálását a földgázhálózatba..    

 

 

VI – Elemzés és a megfelelő jogalap meghatározása 

 

A fentiek fényében egyértelmű a javaslat célja: a közép- és hosszú távú dekarbonizációs 

célkitűzések figyelembe vétele mellett megszüntetni a beruházási bizonytalanságot; biztosítani 

a megújuló forrásokból előállított villamos energia költséghatékony elterjesztését és piaci 

integrációját, valamint a megújuló energiára vonatkozó, 2030-ra megvalósítandó uniós célkitűzés 

kollektív teljesítését; kibontakoztatni a fejlett bioüzemanyagok dekarbonizációs potenciálját és a 

megújuló energiák kínálta lehetőségeket a fűtési és hűtési ágazatban. 

 

A megújuló energiaforrások az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése révén 

hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, előmozdítják a fenntartható fejlődést, védik 

a környezetet és hozzájárulnak a lakosság egészségének javításához. Ezenfelül a megújuló 

energia az inkluzív gazdasági növekedés motorjaként szolgál, munkahelyeket teremt és 

Európa-szerte javítja az energiaellátás biztonságát. A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a 

megújuló energia fejlesztése az uniós energiapolitika egyik vezérelvének tekintendő cél.1  

 

A Lisszaboni szerződés hatálybalépése óta az EUMSZ 194. cikke kifejezetten az olyan 

energiapolitikai intézkedésekre vonatkozó jogalap, amelyek célja a működő energiapiac 

megteremtése, az Unió energiaellátása biztonságának garantálása, továbbá az 

energiahatékonyság, az energiatakarékosság és a megújuló energiák ügyének előmozdítása, 

valamint az energetikai hálózatok összekapcsolásának előmozdítása. 

 

Az ITRE bizottság 1. módosításának célja a javaslat jogalapjának megváltoztatása oly módon, 

hogy az EUMSZ 194. cikkének (2) bekezdésére történő hivatkozás törlésre kerül, és helyette 

az EUMSZ teljes 194 cikkére történik a hivatkozás, amelyet kiegészít az EUMSZ 191. 

cikkének (1) bekezdésére történő hivatkozás. A módosítás szövege a következő: 

 

1. módosítás 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 

A Bizottság által javasolt szöveg  Módosítás 

                                                 
1 Elecdey Carcelen SA és társai kontra Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha, C-215/16., C-216/16., 

C-220/16. és C-221/16. számú egyesített ügyek, ECLI:EU:C:2017:705, para.38. 
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tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre, és különösen annak 194. 

cikke (2) bekezdésére, 

 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 194. 

cikkére és 191. cikke (1) bekezdésére, 

 

Először, az EUMSZ teljes 194. cikkének jogalapként történő felhasználását illetően meg kell 

jegyezni, hogy az EUMSZ 194. cikke – a (2) és (3) bekezdésében – különböző természetű 

intézkedésekre vonatkozó, két különböző jogalapot tartalmaz. A (3) bekezdés ugyanis 

elsődlegesen adózási természetű intézkedésekre vonatkozik, a (2) bekezdés tárgya pedig az 

(1) bekezdésben meghatározott célok eléréséhez szükséges intézkedések elfogadása. Mivel a 

javaslat egyértelműen az utóbbi intézkedéskategóriába tartozik, jogalapként kifejezetten 

hivatkozni kell az EUMSZ 194. cikkének (2) bekezdésére.  

 

Az EUMSZ 194. cikke emellett különböző jogalkotási eljárásokat ír elő, az adott intézkedés 

természetétől függően. Az EUMSZ 194. cikkének (3) bekezdése szerint különleges 

jogalkotási eljárás alkalmazandó, amelynek során a Parlamentre csak konzultációs szerep 

hárul, és a Tanács egyhangú határozata szükséges az elsősorban adózási jellegű 

intézkedésekhez. Ezzel szemben az EUMSZ 194. cikkének (2) bekezdése szerint a rendes 

jogalkotási eljárás alkalmazandó a 194. cikk (1) bekezdésében megjelölt célok eléréséhez 

szükséges intézkedések elfogadásához.  

 

Úgy látszik, hogy a javaslat fő célja teljes egészében az EUMSZ 194. cikkének (1) 

bekezdésében előírt uniós energiapolitikai célkitűzések közé tartozik.  Ezért – mivel a 

jogalapot úgy kell megjelölni, hogy egyaránt meghatározza a javaslat elfogadása tekintetében 

alkalmazandó eljárást és a Tanácsban szükséges többséget – , helyénvaló, hogy a javaslat 

jogalapja a 194. cikk (2) bekezdése legyen, nem pedig az EUMSZ teljes 194. cikke. 

 

Az EUMSZ 191. cikkének (1) bekezdésére mint a javaslat kiegészítő jogalapjára történő 

hivatkozást illetően hangsúlyozni kell, hogy ez a cikk nem operatív cikk. E cikk az uniós 

környezetvédelmi politika célkitűzéseit tartalmazza, valamint más olyan elveket, amelyeket 

az Uniónak figyelembe kell vennie környezetvédelmi politikájának kialakításakor és 

harmadik országokkal a környezetvédelem terén folytatott együttműködés során. Ez a cikk 

nem jogosítja fel az uniós intézményeket jogalkotási intézkedéseke elfogadására a 

környezetvédelem terén, ezért jogalapként nem szolgálhat.   

 

Ha a módosítás célja kiegészítő jogalap betoldása volt, akkor az EUMSZ 192. cikkének (1) 

bekezdése lehet ilyen jogalap, mivel arról rendelkezik, hogy az EUMSZ 191. cikkében 

említett célkitűzések megvalósítása tekintetében a rendes jogalkotási eljárás alkalmazandó. 

De még ebben az esetben is szükséges volna annak megindokolása, hogy miért egészítendő ki 

a javaslat további környezetvédelmi jogalappal.  Különösen ki kellene mutatni azt, hogy a 

javaslat egyszerre több olyan célkitűzést is követ vagy több olyan összetevőből áll, amelyek 

elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz anélkül, hogy az egyik a másikhoz képest 

másodlagos vagy közvetett lenne.1 Figyelemmel arra, hogy a 194. cikk kifejezetten 

összekapcsolja a környezet megóvását és minőségének javítását az uniós energiapolitikai 

célok fejlesztésével, valamint a javaslat céljára és tartalmára tekintettel úgy tűnik, hogy a 

javaslat fő és elsődleges célja és összetevője az energiával kapcsolatos célkitűzések 

                                                 
1 Bizottság kontra Tanács ítélet, C-211/01, EBHT 2003., I-08913. o., 40. pont; Bizottság kontra Európai 

Parlament és Tanács ítélet, C-178/03, EBHT 2006., I-107. o., 43–56. pont.  
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előmozdítása. Amennyiben környezetvédelmi célok is figyelembe veendők, azok 

egyértelműen másodlagosak ahhoz a fő célhoz viszonyítva, hogy elő kell mozdítani az 

EUMSZ 194. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett, megújuló energiaforrásokból 

származó energia használatát.  

 

VII – Következtetés és ajánlás 

 

A fenti elemzés fényében a javaslat jogalapjának megváltoztatását illetően az ITRE bizottság 

által javasolt szóban forgó módosítás nem állja meg a helyét, mivel az EUMSZ 191. cikkére 

hivatkozik, és a Szerződések egyik nem operatív cikkére vonatkozóan olyan helytelen 

hivatkozásokat tartalmaz, amelyek nem alkotnak a javaslat tartalmán és szándékán egyaránt 

alapuló célkitűzést. Ami az EUMSZ teljes 194. cikkére történő hivatkozást illeti, a (2) 

bekezdésre történő hivatkozás törlése nem fogadandó el, mivel kiiktatja a szóban forgó 

javaslat elfogadásakor követendő különleges jogalkotási eljárástípusra történő hivatkozást.  

 

A Jogi Bizottság 2018. január 15-i ülésén ennek megfelelően 19 szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott,1 hogy a Bizottság javaslatában szereplő eredeti jogalap, 

nevezetesen az EUMSZ 194. cikkének (2) bekezdése fenntartását ajánlja, mivel a nevezett 

javaslat céljára és tartalmára tekintettel ez az egyedüli megfelelő jogalap. 

 

Kérem, Elnök Úr, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem. 

Pavel Svoboda 

 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 

                                                 
1 A zárószavazáson az alábbi személyek voltak jelen: Pavel Svoboda (elnök), Jean-Marie Cavada (alelnök), 

Mady Delvaux (alelnök), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, 

Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Jens Rohde, Virginie Rozière, József Szájer, Axel 

Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka; Antanas Guoga az eljárási szabályzat 200. 

cikkének (2) bekezdése alapján. 


