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Tisztelt Elnökasszony!

2008. május 29-i levelében Ön az eljárási szabályzat 35. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a tárgyban szereplő európai 
bizottsági javaslat jogalapjának érvényességét.

2008. június 26-i ülésén a bizottság megvizsgálta a fent említett kérdést.

Az Ön levele értelmében az Ön bizottságának előadója olyan értelmű módosítást nyújtott be, 
amely a jogalapból törölné az EK-Szerződés 95. cikkét, a 175. cikk (1) bekezdését hagyva az 
egyetlen jogalapnak. A módosítás szerzője azzal indokolja ezt a lépést, hogy a kettős 
jogalapot olyan különleges esetek számára tartják fenn, amikor több, egyformán fontos célt 
tűznek ki; az irányelvre irányuló javaslat fő célja a környezetvédelem, és a megújuló forrásból 
származó energiáról szóló irányelvet és a bioüzemanyagokról szóló irányelvet egyaránt a 175. 
cikk alapján fogadták el. Továbbá az előadó szerint a bioüzemanyagokról szóló 
rendelkezéseknek nem alapvető célja a kereskedelem megkönnyítése – mivel az előírt 
szabványok távolról sincsenek harmonizálva – hanem a fenntarthatósági követelmények 
megállapítása.

Jogalap
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Valamennyi közösségi jogi aktusnak a Szerződésben (vagy a végrehajtandó egyéb jogi 
aktusban) meghatározott jogalapon kell alapulnia.  A jogalap határozza meg a Közösség 
ratione materiae hatáskörét, és ez szabja meg a hatáskör gyakorlásának módját, nevezetesen 
az alkalmazandó jogalkotási eszköz(öke)t és a döntéshozatali eljárást.

Az Európai Bíróság álláspontja szerint a jogalap kiválasztása nem szubjektív kérdés, hanem 
azt „olyan objektív szempontok szerint kell meghatározni, amelyek bírósági felülvizsgálatot 
tesznek lehetővé”1 az adott intézkedés célját és tartalmát illetően2. Továbbá az intézkedés fő 
célkitűzésének kell döntő tényezőként szerepelnie3.

Az Európai Bíróság joggyakorlata szerint a Szerződés egy általános cikke elegendő jogi 
alapot jelent annak ellenére, hogy a kérdéses intézkedés alárendelten bár, de a Szerződés egy 
szűkebb témához kapcsolódó cikke által megjelölt célt is meg kíván valósítani4.

Ami a több elemből álló jogalap alkalmazását illeti, ehhez a megoldáshoz csak akkor szabad 
fordulni, amikor az intézkedés több párhuzamos, egymáshoz elválaszthatatlanul kapcsolódó, 
egyenrangú és egyaránt közvetlen célt szolgál5.

A Bizottság által javasolt jogalap

A Bizottság két jogalap, nevezetesen a 175. cikk (1) bekezdése6 és a 95. cikk1 alkalmazását 
                                               
1 45/86. számú ügy, Bizottság kontra Tanács [1987] EBHT 1439. o., (5) bekezdés
2 C-300/89. számú ügy, Bizottság kontra Tanács [1991] EBHT I-287. o., (10) bekezdés
3 C-377/98. számú eset, Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács [2001] EBHT I-7079, (27) bekezdés.
4 C-377/98. eset, Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács, [2001] ECR I-7079., (27)–(28) bek. C-491/01. 
eset, British American Tobacco (Investments) és Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, (93)–(94) bek.
5 Lásd pl. a C-165/87. esetet, Bizottság kontra Tanács, [1988] ECR 5545., (11) bek. Lásd továbbá: Lenaerts és 
Van Nuffel (szerk.: Bray), Constitutional Law of the European Union (Az Európai Unió alkotmányjoga), 2005, 
Sweet & Maxwell, London, 5-013.
6 175. cikk
(1) A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, valamint a Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően határoz arról, hogy a Közösségnek 
milyen lépéseket kell tennie a 174. cikkben említett célok elérése érdekében.
2. Az (1) bekezdésben előírt döntéshozatali eljárástól eltérve és a 95. cikk sérelme nélkül a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján, valamint 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;
c) a tagállamok valamelyikének különböző energiaforrások közötti választását és energiaellátásának általános 
szerkezetét jelentős mértékben érintő intézkedéseket.
A Tanács az előző albekezdésben megállapított feltételek szerint meghatározhatja az e bekezdésben említett 
kérdések közül azokat, amelyekben minősített többséggel kell határozatot hozni.
3. Más területeken a Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, 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.
A Tanács az adott esettől függően az (1) vagy a (2) bekezdésben foglaltak szerint fogadja el az e programok 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket.
4. Egyes közösségi természetű intézkedések sérelme nélkül a tagállamok gondoskodnak a környezetpolitika 
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finanszírozásáról és megvalósításáról.
5. Ha az (1) bekezdés rendelkezésein alapuló valamely intézkedés egy tagállam hatóságai számára aránytalanul 
magas költségekkel járna, a Tanács — a „szennyező fizet”-elv sérelme nélkül — az ilyen intézkedés 
elfogadásáról szóló jogi aktusban megfelelő rendelkezéseket állapít meg:
– átmeneti eltérés és/vagy
– a 161. cikk alapján létrehozott Kohéziós Alapból nyújtott pénzügyi támogatás formájában.
174. cikk
1. A Közösség 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 irányuló intézkedések nemzetközi szinten 
való ösztönzése.
2. A Közösség környezetpolitikájának célja a magas szintű védelem, figyelembe véve ugyanakkor a Közösség 
különböző régióinak helyzetében mutatkozó különbségeket. Ez a politika az elővigyázatosság és a megelőzés 
elvén, a környezeti károk elsődlegesen a forrásuknál történő elhárításának elvén, valamint a „szennyező fizet”-
elven alapul.
Ebben az összefüggésben a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő harmonizációs intézkedések adott 
esetben egy védzáradékot foglalnak magukban, amely felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy nem gazdasági 
jellegű környezetvédelmi okokból közösségi ellenőrzési eljárás alá tartozó ideiglenes intézkedéseket hozzanak.
3. Környezetpolitikája kidolgozása során a Közösség figyelembe veszi:
– a rendelkezésre álló tudományos és műszaki adatokat;
– a Közösség különböző régióinak környezeti feltételeit;
– a beavatkozás, illetve a be nem avatkozás lehetséges hasznait és költségeit;
– a Közösség egészének gazdasági és társadalmi fejlődését, valamint régióinak kiegyensúlyozott fejlődését.
4. A Közösség és a tagállamok hatáskörük keretén belül együttműködnek harmadik országokkal és a hatáskörrel 
rendelkező nemzetközi szervezetekkel. A Közösség által folytatott együttműködésre vonatkozó részletes 
szabályok a Közösség és az érintett harmadik felek közötti, a 300. cikknek megfelelően megtárgyalt és 
megkötött megállapodások tárgyát képezhetik.
Az előző albekezdés nem érinti a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy nemzetközi fórumokon 
tárgyalásokat folytassanak és nemzetközi megállapodásokat kössenek.
1 95. cikk
1. Ha e szerződés másként nem rendelkezik, a 14. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítására — a 94. 
cikktől eltérve — a következő rendelkezéseket kell alkalmazni. A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak 
megfelelően 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 azt követően, hogy a Tanács vagy a Bizottság harmonizációs intézkedést fogadott el, egy tagállam a 30. 
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. Ezenfelül, a (4) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben egy harmonizációs intézkedésnek a Tanács vagy 
Bizottság által történő 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 a 
tagállamok közötti önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a kereskedelem rejtett korlátozását, valamint hogy 
nem jelentenek-e akadályt a belső piac működésében. Amennyiben a Bizottság e határidőn belül nem hoz 
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javasolja. A kettős jogalap alkalmazását az alábbi, szokatlanul hosszú indokolással 
támasztotta alá:

„A Bizottság a javaslatot az EK-Szerződés 175. cikkének (1) bekezdése és a 95. cikke alapján 
terjeszti be. Habár az egységes jogalap megfelelőbb, a kettős jogalap elismerten helyes akkor, 
ha az intézkedés rendelkezései az EK-Szerződés különböző részeire támaszkodnak. Mindkét 
jogalap az együttdöntési eljárás használatát kívánja meg.

A javaslat legnagyobb része az EK-Szerződés 175. cikke (1) bekezdésének (környezetvédelem) 
hatálya alá tartozik. Ez a cikk felhatalmazza a Közösséget, hogy fellépjen a környezet 
minőségének megőrzése, védelme és javítása, az emberi egészség védelme, és a természeti 
erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása érdekében. Az irányelv ezeket a célokat 
követi. 

Mindazonáltal a javaslat 15., 16. és 17. cikke a tagállamokra jogi kötelezettségeket ró a 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-energiahordozók fenntarthatóságát illetően. 
Miközben maguk a fenntarthatósági kritériumok nyilvánvalóan a környezetvédelem célját 
szolgálják, az irányelv megakadályozza azt is, hogy a tagállamok bizonyos, a 
bioüzemanyagok, illetve nyersanyagok kereskedelmét esetleg hátráltató intézkedéseket 
fogadjanak el. Az irányelv tehát a bioüzemanyag-fenntarthatóság kritériumainak teljes 
harmonizálására törekszik, hogy biztosítsa, a tagállamok egyedileg ne fogadjanaknak el olyan 
kritériumokat, amelyek a köztük megvalósuló kereskedelem akadályát képezhetik. E 
szempontot illetően tehát az irányelv elsődleges céljának a belső piac tekinthető. Ezt az 
értékelést nem változtatja meg, hogy a környezetvédelem is fontos cél, hiszen az EK-Szerződés 
95. cikkének (3) bekezdése kifejezetten rendelkezik arról, hogy a környezetvédelem magas 
szintű védelmére kell törekedni a belső piac megvalósítására irányuló intézkedésekben. A 
Bizottság ezért úgy ítéli meg, hogy a bioüzemanyag-fenntarthatóság harmonizált szabályairól 
szóló rendelkezések az EK-Szerződés 95. cikkének (belső piac) hatálya alá tartoznak.

Általában a megújuló energia a hagyományos energia közeli helyettesítője, és szolgáltatása 
ugyanazon az infrastruktúrán és logisztikai rendszeren keresztül történik. Minden tagállam 
használ már megújuló energiát és mind eldöntötte már, hogy részarányát növelni fogja. Ezen 
okoknál fogva a javaslat nem fogja jelentős mértékben érinteni a tagállamok különböző 
energiaforrások közötti választását és energiaellátásuk általános szerkezetét, tehát nem 
tartozik az EK-Szerződés 175. cikke (2) bekezdésének hatálya alá.”

                                                                                                                                                  
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 226. és 227. cikkben megállapított eljárástól eltérve, a Bizottság vagy bármely tagállam közvetlenül a 
Bírósághoz 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 30. cikkben említett egy vagy több nem gazdasági okból közösségi 
ellenőrzési eljárás alá tartozó ideiglenes intézkedéseket hozzanak.
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A rendeletre irányuló javaslat célja és tartalma

Az irányelvre irányuló javaslat célja, hogy közös keretet hozzon létre a megújuló forrásokból 
előállított energia támogatására. Megállapítja a megújuló forrásokból előállított energiának az 
energiafogyasztásban betöltendő összarányára és a megújuló energiának a közlekedésben 
felhasználandó részarányára vonatkozó kötelező célkitűzéseket. Lefekteti a megújuló 
forrásokból előállított energiával kapcsolatos, a származási garanciákra, a közigazgatási 
eljárásokra és a villamosenergia-hálózatba való bekapcsolásra vonatkozó szabályokat. 
Megállapítja a környezeti fenntarthatósági kritériumokat a bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók számára.

A jövőbeli irányelv célja, hogy az energiafogyasztásban a megújuló energiaforrások 
részarányára 20%-os kötelező általános célkitűzést, a közlekedésben a bioüzemanyagok 
részarányára egy minden tagállam által elérendő 10%-os kötelező minimum-célkitűzést, 
valamint az EU 20%-os célkitűzésével összhangban kötelező nemzeti célkitűzéseket 
állapítson meg 2020-ra. 

Az 57 preambulumbekezdés közül csupán egy, az (53) utal specifikusan a belső piacra: ez 
megállapítja, hogy a 15–17. cikkeket úgy kell tekinteni, hogy az EK-Szerződés 95. cikkén 
alapulnak, mivel a bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-energiahordozók számára egy 
bizonyos célból megállapított fenntarthatósági követelmények harmonizálásával biztosítják a 
belső piac megfelelő működését, ezáltal megkönnyítve a bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók kereskedelmét a tagállamok között. 

A többi preambulumbekezdés és a rendelkező rész (a jelentéskészítésre, az ellenőrzésre, a 
módosításokra, a hatályon kívül helyezésekre, a komitológiára és a hatályba lépésre 
vonatkozó záró rendelkezéseket kivéve) a környezet minőségének megőrzésével, védelmével 
és javításával, valamint a természeti erőforrásoknak az EK-Szerződés 174. pontjával 
összhangban álló, körültekintő és racionális kiaknázásával foglalkozik.  Még a Bizottság 
állítása szerint a 95. cikken alapuló 15–17. cikkek is a környezetvédelemmel foglalkoznak.

A Bíróság bírálataira tekintettel, amelyek szerint a) a Szerződés egyik általános cikke annak 
ellenére elégséges jogalapot biztosít, hogy a kérdéses intézkedés célja a Szerződés egy 
specifikus cikke célkitűzésének alacsonyabb szinten történő elérése, és b) a több elemből álló 
jogalap alkalmazásához csak akkor szabad fordulni, amikor az intézkedés több párhuzamos, 
egymáshoz elválaszthatatlanul kapcsolódó, egyenrangú és egyaránt közvetlen célt szolgál, a 
175. cikk (1) bekezdését lehet használni a rendelet jogalapjaként.

2008. június 27-i ülésén a Jogi Bizottság ennek megfelelően egyhangúlag1 úgy határozott, 
hogy a legmegfelelőbb jogalapnak az EK-Szerződés 175. cikkének (1) bekezdését javasolja, 
valamint hogy nincs szükség a 95. cikkre való hivatkozásra.

                                               
1 A zárószavazáson az alábbi személyek voltak jelen: Giuseppe Gargani (elnök), Titus Corlăţean (alelnök), 
Diana Wallis (a vélemény előadója), Sharon Bowles, Carlo Casini, Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora 
Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, 
Szájer József és Ieke van den Burg.
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