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Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi 
aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő 
hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(2016/0400(COD); a „javaslat”), szóló intézményközi tárgyalások során 2019. február 12-én 
létrejött ideiglenes megállapodást követően – amely magában foglalja a jogalapnak a javaslat 
elfogadott felosztásából eredő megváltoztatásáról szóló megállapodást – a Jogi Bizottság 
koordinátorai 2019. február 18-án úgy határoztak, hogy az eljárási szabályzat 39. cikkének (3) 
bekezdése alapján véleményt adnak ki a javaslatnak a felosztás következtében keletkezett két 
része jogalapjának megfelelőségéről. Az ideiglenes megállapodást a Coreper 2019. február 
27-én, a Jogi Bizottság pedig 2019. március 4-én jóváhagyta. A felosztást ezt követően az 
Elnökök Értekezlete 2019. március 7-én jóváhagyta.

I. Háttér

A 2006/512/EK tanácsi határozattal („komitológiai határozat”) módosított 1999/468/EK 
tanácsi határozat 5a. cikke létrehozta az úgynevezett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárást. 2008-ban és 2009-ben számos eszközt fogadtak el az ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljáráshoz („az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással 
való összehangolás”)1. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően, valamint az 
EUMSZ 290. és 291. cikke által létrehozott új jogi keret fényében felül kellett vizsgálni a 
komitológiai határozatot. Mindazonáltal az EUMSZ 291. cikke (3) bekezdésének alapján az 
említett célból elfogadott 182/2011/EK rendelet („komitológiai rendelet”) hatályát 
szándékosan nem terjesztették ki a komitológiai határozatnak az ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárást bevezető 5a. cikkére. Az 5a. cikket ily módon az e cikkre utaló 
meglévő jogi aktusok miatt átmenetileg hatályban kellett tartani. Másfelől viszont a szóban 
forgó uniós vívmányokat a jogbiztonság érdekében a Lisszaboni Szerződésben előírtak szerint 
össze kell hangolni. E célból a Bizottság 2013-ban javasolta, hogy három átfogó javaslattal 
teremtsék meg az összhangot (az úgynevezett „salátarendeletekkel”), amelyeket a Parlament 
2014 februárjában első olvasatban a Jogi Bizottság jelentései alapján fogadott el. A 
javaslatokat azonban a Bizottság visszavonta, mivel a Tanács nem talált megoldást.

A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i új intézményközi megállapodás 
hatálybalépését követően a Bizottság 2016 decemberében két új javaslatot terjesztett elő az 
összehangolásra vonatkozóan: az egyik az igazságszolgáltatás területére vonatkozó 
jogalkotási aktusokra2, egy pedig a fennmaradó szakpolitikai területekre összpontosít („a 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. október 22-i 1137/2008/EK rendelete a Szerződés 251. cikkében 
megállapított eljárás szerint elfogadott egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás – Első rész (HL L 311., 2008.11.21., 1. o.);  Az Európai 
Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 219/2009/EK rendelete a Szerződés 251. cikkében meghatározott 
eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében 
történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás – Második rész (HL L 87., 2009.3.31., 109. o.); Az Európai Parlament 
és a Tanács 2008. október 22-i 1103/2008/EK rendelete a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás szerint 
elfogadott egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 
1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljáráshoz történő hozzáigazítás – Harmadik rész (HL L 304., 2008.11.14., 80. o.). 
2 Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére 
vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő 
igazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (2016/0399(COD).
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javaslat”, amely 168 jogi aktusra terjed ki).

A javaslat indokolásában a jogalap megválasztásáról szóló részben a Bizottság megállapította, 
hogy: „A javaslat jogalapja megegyezik az összes módosítandó alap-jogiaktus jogalapjával”.  
Ez azt jelenti, hogy a Szerződés azon rendelkezései, amelyek a Bizottság javaslatának 
jogalapját képezik, a Szerződés összes olyan rendelkezésének megfelelnek, amelyek az 
említett 168 jogi aktus megfelelő jogalapjaiban szerepelnek. A Bizottság által bemutatott 
javaslat jogalapja tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 33. cikke, 
43. cikkének (2) bekezdése, 53. cikkének (1) bekezdése, 62. cikke, 64. cikkének (2) 
bekezdése, 91. cikke, 100. cikkének (2) bekezdése, 114. cikke, 153. cikke (2) bekezdésének b) 
pontja, 168. cikke (4) bekezdésének a) pontja, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontja, 172. 
cikke, 192. cikkének (1) bekezdése, 207. cikke, 214. cikkének (3) bekezdése, valamint 338. 
cikkének (1) bekezdése volt. Az indokolásban a Bizottság azt is kifejezetten kimondta, hogy: 
„A kezdeményezés kizárólag a jogi aktusok hatáskör-átruházás alapján történő elfogadására 
irányadó uniós szintű eljárásokat érinti.”

A Bizottság által alkalmazott, a jogalapra vonatkozó megközelítés követte az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás során és a 2013. évi salátarendelet-javaslatokban 
alkalmazott megközelítést.

2019. február 12-én a három intézmény tárgyalói a háromoldalú egyeztetés során 
megállapodtak arról, hogy a salátarendeletre vonatkozó javaslatot felosztják, és az annak 
hatálya alá tartozó 64 jogi aktusról szóló tárgyalásokat lezárták. Abban is megállapodtak, 
hogy a fennmaradó 104 jogi aktusról szóló tárgyalások a következő ciklusban is folytatódnak.

E felosztást követően megállapodás született arról, hogy a Szerződés azon rendelkezései, 
amelyek a megállapodás tárgyát képező javaslat első részének jogalapját képezik, 
megfelelnek a Szerződés azon rendelkezéseinek, amelyek az első rész által érintett 64 jogi 
aktus megfelelő jogalapjaiban szerepelnek, következésképpen a Szerződés azon 
rendelkezései, amelyek a javaslat fennmaradó, nem jóváhagyott részének jogalapját képezik, 
megfelelnek a Szerződés azon rendelkezéseinek, amelyek az e rész által érintett 104 jogi aktus 
jogalapjaiban szerepelnek.

A bizottsági javaslat 2019. február 12-i intézményközi tárgyalásokon elfogadott, 64 jogi 
aktust érintő részének jogalapjai a következők: az EUMSZ 33. cikke, 43. cikkének (2) 
bekezdése, 53. cikkének (1) bekezdése, 62. cikke, 91. cikke, 100. cikkének (2) bekezdése, 
114. cikke, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontja, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontja, 
172. cikke, 192. cikkének (1) bekezdése, 207. cikkének (2) bekezdése, 214. cikkének (3) 
bekezdése és 338. cikkének (1) bekezdése. Az eredeti bizottsági javaslathoz képest az 
EUMSZ 64. cikkének (2) bekezdését és 168. cikke (4) bekezdésének a) pontját nem 
szerepeltetik, mivel ezek az első részben nem szereplő jogi aktusok jogalapját képezik. 

A bizottsági javaslatnak a fennmaradó 104 jogi aktusra vonatkozó nem elfogadott részét a 
Szerződés megfelelő vonatkozó jogalapjaira alapítanák, nevezetesen az EUMSZ 43. cikkének 
(2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére, 62. cikkére, 91. cikkére, 100. cikke (2) 
bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) 
bekezdésének a) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, 192. cikke (1) 
bekezdésére és 338. cikke (1) bekezdésére. Meg kell jegyezni, hogy az EUMSZ 64. cikkének 
(2) bekezdése egyetlen jogi aktusnak sem felel meg a fennmaradó 104 jogi aktus közül, és a 
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javaslatba való eredeti felvétele hibás volt.

II. A Szerződés vonatkozó cikkei

Az alábbi cikkek képezik a társjogalkotók által elfogadott bizottsági javaslat első részének 
jogalapját és 64 jogi aktust érintenek. 

Az EUMSZ 33. cikke, amely a vámügyi együttműködésről szóló cím alatt található, így szól:

33. cikk
(az EKSZ korábbi 135. cikke)
A Szerződések alkalmazási körében az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási 
eljárás keretében intézkedéseket tesz a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és a 
Bizottság közötti vámügyi együttműködés erősítésére.

Az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése, amely a mezőgazdaságról és a halászatról szóló III. 
cím alatt található, így szól:

43. cikk (2) bekezdés
(az EKSZ korábbi 37. cikke)
(...) 2. A 40. cikk (1) bekezdésében előírt közös piacszervezést, továbbá a közös agrárpolitika 
és a közös halászati politika célkitűzéseinek megvalósításához szükséges egyéb 
rendelkezéseket a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően rendes 
jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács állapítja meg. (...)

Az EUMSZ 53. cikkének (1) bekezdése, amely a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad 
mozgásáról szóló cím letelepedési jogról szóló fejezetében található, így szól:

53. cikk (1) bekezdés
(az EKSZ korábbi 47. cikke)
1.  Az Európai Parlament és a Tanács az önálló vállalkozói tevékenység megkezdésének és 
folytatásának megkönnyítése érdekében rendes jogalkotási eljárás keretében irányelveket 
bocsát ki az oklevelek, a bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb 
tanúsítványok kölcsönös elismerése, valamint a tagállamok önálló vállalkozói tevékenység 
megkezdésére és folytatására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolása céljából. (...)

Az EUMSZ 62. cikke, amely a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgásáról szóló 
cím szolgáltatásokról szóló fejezetében található, így szól:

62. cikk
(az EKSZ korábbi 55. cikke)
Az 51–54. cikk rendelkezéseit az e fejezet által szabályozott kérdésekre is alkalmazni 
kell.

Az EUMSZ 91. cikke, amely a közlekedésről szóló cím alatt található, így szól:

91. cikk
(az EKSZ korábbi 71. cikke)
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1.  A 90. cikk végrehajtása céljából és a közlekedés sajátosságainak figyelembevételével az 
Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, a Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően meghatározza:

a) a valamely tagállam területére irányuló vagy onnan kiinduló, illetve egy vagy 
több tagállam területén áthaladó nemzetközi közlekedésre alkalmazandó közös 
szabályokat;

b) azokat a feltételeket, amelyek mellett valamely tagállamban egy ott nem honos 
fuvarozó közlekedési szolgáltatásokat végezhet;

c) a közlekedés biztonságát javító intézkedéseket;
d) az egyéb megfelelő rendelkezéseket.

2. Az (1) bekezdésben említett intézkedések elfogadásakor figyelembe kell venni azokat az 
eseteket, ahol az intézkedések alkalmazása egyes régiókban súlyosan befolyásolhatja az 
életszínvonalat, a foglalkoztatási szintet, illetve a közlekedési eszközök és infrastruktúra 
működtetését.

Az EUMSZ 100. cikkének (2) bekezdése, amely valószínűleg a közlekedésről szóló cím alatt 
található, így szól:

100. cikk (2) bekezdés
(az EKSZ korábbi 80. cikke)
(...) 2. Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében megfelelő 
rendelkezéseket állapíthat meg a tengeri és légi közlekedésre vonatkozóan. Az Európai 
Parlament és a Tanács a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával 
folytatott konzultációt követően határoz.

Az EUMSZ 114. cikke, amely a jogszabályok közelítéséről szóló fejezetben található, 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 
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 
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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.
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.

A 153. cikk (2) bekezdésének b) pontja, amely a társadalompolitikáról szóló cím alatt 
található, így szól [utólagos pontosítás]:

153. cikk (2b) bekezdés
(az EKSZ korábbi 137. cikke)
(...) 2. E célból [azaz a 151. cikk célkitűzéseinek elérése a tagállamok tevékenységeinek az (1) 
bekezdésben felsorolt területeken történő uniós támogatásán és kiegészítésén keresztül] az 
Európai Parlament és a Tanács:
a) (...)
b) az (1) bekezdés a)–i) pontjában említett területeken irányelvek útján fokozatosan 
alkalmazandó minimumkövetelményeket fogadhat el, figyelembe véve az egyes tagállamokban 
fennálló feltételeket és műszaki szabályokat. Ezek az irányelvek nem írhatnak elő olyan 
közigazgatási, pénzügyi vagy jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és 
középvállalkozások alapítását és fejlődését. (...)

A 168. cikk (4) bekezdésének b) pontja, amely a közegészségügyről szóló cím alatt 
található, így szól:
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168. cikk (4b) bekezdés
(az EKSZ korábbi 152. cikke)
(...) (4) A 2. cikk (5) bekezdésétől, illetve a 6. cikk a) pontjától eltérve, és a 4. cikk (2) 
bekezdésének k) pontjával összhangban az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási 
eljárás keretében, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával 
folytatott konzultációt követően az e cikkben említett célok eléréséhez való hozzájárulás 
érdekében a közös biztonsági kockázatok kezelésére elfogadja a következőket:
a) (...)
b) intézkedések az állat- és növényegészségügy terén, amelyek közvetlen célja a közegészség 
védelme; (...)

A 172. cikk, amely a transzeurópai hálózatok létrehozásáról és fejlesztéséről szóló cím alatt 
található, így szól:

172. cikk
(az EKSZ korábbi 156. cikke)
A 171. cikk (1) bekezdésében említett iránymutatásokat és egyéb intézkedéseket 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.
A valamely tagállam területét érintő iránymutatásokhoz és közös érdekű projektekhez az 
érintett tagállam jóváhagyása szükséges.

Az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése, amely a környezetvédelemről szóló XX. cím alatt 
található, így szól:

192. cikk
(az EKSZ 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. (...)

A 207. cikk, amely a közös kereskedelmi politikáról szóló cím alatt található, így szól:

207. cikk
(az EKSZ korábbi 133. cikke)
1. A közös kereskedelempolitika egységes elveken alapul; ez vonatkozik különösen a 
vámtarifák módosításaira, az áruk és szolgáltatások kereskedelméhez kapcsolódó vámtarifa- 
és kereskedelmi megállapodások megkötésére, valamint a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 
vonatkozásaira, továbbá a külföldi közvetlen befektetésekre, a liberalizációs intézkedések 
egységesítésére, az exportpolitikára és az olyan kereskedelempolitikai védintézkedésekre, mint 
a dömping vagy szubvenció esetén meghozandó intézkedések. A közös kereskedelempolitikát 
az Unió külső tevékenységének elvei és célkitűzései által meghatározott keretek között kell 
folytatni.
2. A közös kereskedelempolitika végrehajtásának kereteit meghatározó intézkedéseket rendes 
jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács 
határozza meg.
3. Ha egy vagy több országgal vagy nemzetközi szervezettel megállapodásokat kell 
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megtárgyalni, illetve megkötni, az e cikk különös rendelkezéseire is figyelemmel, a 218. cikk 
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Bizottság ajánlásokat terjeszt a Tanács elé, amely felhatalmazza a szükséges tárgyalások 
megkezdésére. A Tanács és a Bizottság feladata annak biztosítása, hogy a megtárgyalt 
megállapodások a belső uniós politikákkal és szabályokkal összeegyeztethetőek legyenek.
A Bizottság ezeket a tárgyalásokat a Tanács által e feladatának támogatására kijelölt 
különbizottsággal konzultálva, a Tanács által számára kibocsátható irányelvek keretei között 
folytatja le. A Bizottság a tárgyalások előrehaladásáról rendszeresen jelentést tesz a 
különbizottságnak és az Európai Parlamentnek.
4. A (3) bekezdésben említett megállapodások tárgyalása és megkötése tekintetében a Tanács 
minősített többséggel határoz.
A szolgáltatások kereskedelme, a szellemi tulajdon kereskedelmi vonatkozásai, valamint a 
közvetlen külföldi befektetések területére vonatkozó megállapodások tárgyalása és megkötése 
tekintetében a Tanács egyhangúlag jár el, ha a megállapodás olyan rendelkezéseket 
tartalmaz, amelyek elfogadásához a belső szabályok esetében egyhangúságra van szükség.
A Tanács szintén egyhangúlag határoz:
a) a kulturális és audiovizuális szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó megállapodások 
tárgyalása és megkötése tekintetében, ha fennáll a veszélye annak, hogy azok korlátozzák az 
Unió kulturális és nyelvi sokféleségét;
b) a szociális, oktatási és egészségügyi szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó 
megállapodások tárgyalása és megkötése tekintetében, ha fennáll a veszélye annak, hogy azok 
komoly zavarokat okoznak az ilyen szolgáltatások nemzeti megszervezésében, illetve 
korlátozzák a tagállamok ezek biztosítására vonatkozó hatáskörét.
5. A közlekedés területén a nemzetközi megállapodások tárgyalására és megkötésére a 
harmadik rész VI. címét és a 218. cikket kell alkalmazni.
6. Az e cikkben a közös kereskedelempolitika területén átruházott hatáskörök gyakorlása nem 
sértheti az Unió és a tagállamok közötti hatáskörök elhatárolását, és nem vezethet a 
tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek harmonizációjához, 
amennyiben a Szerződések az ilyen harmonizációt kizárják.

A 214. cikk (3) bekezdése, amely a humanitárius segítségnyújtásról szóló fejezetben található, 
így szól:

214. cikk (3) bekezdés
(...) 3. Az Unió humanitárius segítségnyújtási intézkedései végrehajtásának kereteit 
meghatározó intézkedéseket rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament és a 
Tanács határozza meg. (...)

A 338. cikk (1) bekezdése, amely az EUMSZ általános és záró rendelkezésekre vonatkozó 
hetedik részében található, így szól:

338. cikk
(az EKSZ korábbi 285. cikke)
1. A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló 
jegyzőkönyv 5. cikkének sérelme nélkül az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási 
eljárás keretében intézkedéseket fogad el statisztikák készítésére vonatkozóan, amennyiben ez 
az Unió tevékenységeinek ellátásához szükséges (...)

III. A jogalappal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat
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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”3. A 
helytelen jogalap megválasztása tehát elegendő indok lehet a szóban forgó jogi aktus 
megsemmisítésére.

Többszörös jogalap esetén meg kell állapítani, hogy a javaslat:

1. több célkitűzést követ, vagy több összetevőből áll-e, és ezek egyike elsődlegesként vagy 
döntő jellegűként azonosítható-e, míg a többi csak járulékos jellegű; vagy 

2. egyszerre több olyan célkitűzést is követ-e vagy több olyan összetevőből áll-e, amelyek 
elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz anélkül, hogy az egyik a másikhoz képest 
másodlagos vagy közvetett lenne.

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint az első esetben a jogi aktust egyetlen jogalapra, 
nevezetesen az elsődleges, illetve döntő jellegű célkitűzés vagy összetevő által megkövetelt 
jogalapra kell alapítani, míg a második esetben a különböző megfelelő jogalapokra lehet 
alapítani.4

Míg a jogalap megválasztása elvileg nem függhet a korábbi jogalkotási aktusok esetében 
választottaktól, az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az intézkedés jogalapját saját céljának 
és tartalmának figyelembevételével, nem pedig az egyéb – adott esetben hasonló jellemzőkkel 
bíró – uniós intézkedések elfogadása során alkalmazott jogalapnak megfelelően kell 
meghatározni. Mindazonáltal, amennyiben a jogalkotási aktus kizárólag egy másik jogalkotási 
aktus kiegészítésére vagy helyesbítésére szolgál, és annak eredeti célját nem változtatja meg, 
az uniós jogalkotó teljes mértékben jogosult arra, hogy a későbbi jogi aktust az első jogi aktus 
jogalapjára alapítsa.5 

IV. A javaslat célja és tartalma

A Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási jogi aktusokat 
vezetett be, köztük kifejezetten különbséget téve (az EUMSZ 290. és 291. cikke). A 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően számos, az ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásra hivatkozó, Lisszabon előtti jogi aktus tekintetében szükség van az EUMSZ 
290. és 291. cikkével való összehangolásra.

A javaslat — amint azt már korábban jeleztük – azokra a jogi aktusokra vonatkozik, 
amelyeket a Bizottság által 2013-ban előterjesztett három kiigazító jogalkotási javaslat 
tartalmaz, valamint egy olyan jogi aktusra is vonatkozik, amelyet a 2013. évi javaslat nem 
érint, de amely kiigazításra szorul, és amellyel ezt a javaslatot kiegészítették. A javaslatban 
nem szerepelnek azok a jogi aktusok, amelyekre vonatkozóan időközben külön jogalkotási 

3 C-45/86. sz., Bizottság kontra Tanács ügy (Általános preferenciális vámkedvezmények), (EBHT 1987., 1439. 
o., 5. pont); C-440/05. sz., Bizottság kontra Tanács ügy (EBHT 2007., I-9097. o.); C-411/06. sz., Bizottság 
kontra Parlament és Tanács ügy (EBHT 2009., I-7585. o.).
4 Lásd a fent hivatkozott C-411/06. sz. ügyben hozott ítélet 46–47. pontját.
5 Lásd a 2018. június 21-i Lengyelország kontra Parlament és Tanács ítélet (C-5/16, 
EU:C:2018:483) 49. és 69. pontját és az idézett ítélkezési gyakorlatot.
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javaslat került előterjesztésre.

A javaslatban alkalmazott jogtechnikai megoldás az érintett jogi aktusok egyenkénti 
módosítása volt. 

Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás igénybevételére való felhatalmazásról 
szóló rendelkezések átfogalmazásra kerülnek
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával kapcsolatos hatáskörre vonatkozóan 
megállapított egységes rendelkezéseknek megfelelően. Emellett mindegyik jogi aktusba 
beillesztésre kerül a felhatalmazás gyakorlását szabályozó egységes cikk, az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásra való utalások pedig kikerülnek a szövegből. Néhány 
esetben a társjogalkotók úgy döntöttek, hogy nincs szükség felhatalmazásra, és csak az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás törlésére korlátozódnak. 
A javaslat indokolása szerint „a kezdeményezés kizárólag a jogi aktusok hatáskör-átruházás 
alapján történő elfogadására irányadó uniós szintű eljárásokat érinti”.

A javaslat alapján elvégzendő kiigazítások és módosítások kizárólag uniós szintű eljárásokat 
érintenek, és ezért függetlenek a nemzeti jogba történő átültetésre irányuló bármely 
intézkedéstől. Ezért a tagállamoknak az irányelvek esetében nem kell őket átültetniük nemzeti 
jogukba.

V. A megfelelő jogalap meghatározása

Jogi szempontból elviekben nem problematikus az a tény, hogy a javaslat jogalapja 
megegyezik az összes módosítandó alap-jogiaktus jogalapjával.

Ugyanakkor igaz, ahogyan a Jogi Szolgálat helyesen rámutatott, hogy a szóban forgó jogi 
aktusok némelyike irányelv, míg a jelenlegi bizottsági javaslat rendelet elfogadására irányul. 
Különösen az EUMSZ 53. cikkének (1) bekezdése és 153. cikke (2) bekezdésének b) pontja – 
amelyek a javaslat elfogadott részének két jogalapját képezik – lehetővé teszi a Parlament és a 
Tanács számára, hogy irányelveket és ne rendeleteket fogadjanak el.

Amint az a Bizottság eredeti jogalapjából és a javaslat fent vázolt céljából és tartalmából 
kitűnik, a javaslatnak nem célja a jogi aktusok szokásos értelemben történő módosítása. Épp 
ellenkezőleg, a javaslat célja az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra utaló 
jogi aktusoknak a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett jogi kerethez történő hozzáigazítása. Ez 
nem vonja maga után a tagállamok általi átültetést.

Meg kell jegyezni, hogy a Bizottság által alkalmazott, a javaslat jogalapjára vonatkozó 
megközelítés követte az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás során és a 2013. 
évi salátarendelet-javaslatokban alkalmazott megközelítést.

A fentiek figyelembevételével ezért elfogadható, hogy e rendelet értelmében számos 
irányelvet módosítanak majd a fentiekben meghatározott korlátok között.

VI. Következtetés és ajánlás
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A fenti elemzés fényében az ideiglenes megállapodás megfelelő jogalapját az EUMSZ 33. 
cikke, 43. cikkének (2) bekezdése, 53. cikkének (1) bekezdése, 62. cikke, 91. cikke, 100. 
cikkének (2) bekezdése, 114. cikke, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontja, 168. cikke (4) 
bekezdésének b) pontja, 172. Cikke, 192. cikkének (1) bekezdése, 207. cikkének (2) 
bekezdése, 214. cikkének (3) bekezdése, valamint 338. cikkének (1) bekezdése képezi.

Ugyanakkor az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése, 53. cikkének (1) bekezdése, 62. cikke, 
91. cikke, 100. cikkének (2) bekezdése, 114. cikke, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontja, 
168. cikke (4) bekezdésének a) pontja, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontja, 192. cikkének 
(1) bekezdése és 338. cikkének (1) bekezdése képezi a javaslat második részének megfelelő 
jogalapját, amelyet a Parlamentnek kell elfogadnia első olvasatban.

2019. április 1-i ülésén a Jogi Bizottság ennek megfelelően 14 támogató szavazattal 
egyhangúlag úgy határozott6, hogy javasolja, hogy a javaslat felosztását követően a fentieket 
tekintsék a jóváhagyott ideiglenes megállapodás jogalapjának – amint azt a COREPER által 
2019. február 27-én elfogadott és a Jogi Bizottság által március 4-én jóváhagyott szöveg 
javasolja –, valamint a javaslat második részének fennmaradó 104 jogi aktusa tekintetében az 
első olvasatban elfogadandó parlamenti álláspont jogalapjának.

Tisztelettel:

Pavel Svoboda

(Az összes nyelvi változatot érinti.)

6 A zárószavazáson jelen vannak: Pavel Svoboda (elnök), Jean-Marie Cavada (alelnök), Mady Delvaux 
(alelnök), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 
Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Szájer József, Julie Ward, Tadeusz Zwiefka, Mylène Troszczynski 
(Gilles Lebreton helyett, az eljárási szabályzat 200. cikkének (2) bekezdése alapján)


