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1. Az értelmezés kérdése

Vital Moreira, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnöke 2011. március 4-i levelével az 
eljárási szabályzat közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárásról szóló 51. cikkének a 
nemzetközi kereskedelem területén kötött nemzetközi szerződések vonatkozásában történő 
értelmezését kérte. A levélben többek között a következőket fejti ki:

„vitatható, hogy azok a feltételek, amelyekre az 51. cikk hivatkozik, megegyeznek-e 
azokkal, amelyek az 50. cikkre vonatkoznak:

● az ügy közel azonos mértékben két vagy több bizottság hatáskörébe tartozik,
illetve

● hogy az ügy különböző részei két vagy több bizottság hatáskörébe tartoznak.

Ilyen feltételek mellett a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság kérheti az 51. cikk 
alkalmazását csaknem az összes olyan nemzetközi megállapodásra, amelyek a 
hatáskörébe tartozó nagyobb mennyiségű elemet tartalmaznak."

„...a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság a hatályos 51. cikk alkalmazását kívánja 
kérni egyes igen fontos és végső szakaszukhoz érkezett nemzetközi megállapodásokra. 
Ilyen kérelmek benyújtása előtt azonban hálás lenne, ha bizottsága megadná számára 
a vonatkozó szabályok értelmezését.”

Kifejti továbbá, hogy a Lisszaboni Szerződéssel a Parlament hozzájárulása már valamennyi 
kereskedelmi megállapodás megkötéséhez szükséges, legyenek azok az EUMSZ 207. cikke 
alapján kötött „egyszerű” kereskedelmi megállapodások vagy az EUMSZ 217. és/vagy 218. 
cikke szerinti megállapodások részei. A jelenleg vizsgált megállapodások konkrétan az Andok 
Közösséggel, a Mercosurral és a közép-amerikai országokkal kötendő társulási 
megállapodások.

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság által felvetett kérdés ezért a következőképpen 
foglalható össze:

Alkalmazható-e a közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárásról szóló 51. cikk arra az 
eljárásra, amelynek eredménye valamely nemzetközi megállapodás megkötésének 
jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó ajánlás, a 90. cikk (6) bekezdése és a 81. cikk (1) 
bekezdése alapján?

2. Érvelés

A felvetett kérdést meg kell különböztetni attól a kérdéstől, hogy a társbizottsági eljárásról 
szóló 50. cikk alkalmazható-e a korábban említett ajánlás vonatkozásában. Ezt a kérdést a 
bizottság 2009. február 13-án válaszolta meg, a következő értelmezéssel:
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„A 47. cikk (most 50. cikk) szerinti társbizottság a 83. cikk (most 90. cikk) szerinti 
nemzetközi megállapodás vizsgálata alkalmazásában nem vonatkozik a 75. cikk (most 
81. cikk) értelmében vett hozzájárulási eljárásra.”1

Az értelmezést nem vitatták, és most az az 50. cikkben jelenik meg.

Az értelmezés mögött meghúzódó és az elnöknek küldött levélben kifejezésre juttatott érvelés 
a következő volt:

„A bizottságok közötti szorosabb, a 47. cikk szerinti együttműködésre vonatkozó 
sajátos eljárási szabályok igen helyénvalóak lehetnek a 83. cikk (2) és (5) bekezdése 
szerinti, a nemzetközi megállapodások kezdeményezését megelőző előkészítő 
szakaszban hozott vélemények esetében. Azonban az eljárás végső szakaszába –
amikor az illetékes bizottság csak jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a javasolt 
megállapodást – a 47. cikk koncepciója nem illeszkedik. Ez a koncepció a szerepkörök 
elosztásának sajátos alakulásával jár, amelynek alapja az a feltételezés, hogy 
lehetséges ugyanazon kérdés tekintetében a bizottságok hatásköreinek különböző 
területei között megkülönböztetést tenni, és hogy az illetékes bizottság átvehet 
jelentésében egyes elemeket a társbizottságtól. A hozzájárulási eljárásban nem ez a 
helyzet.”

A társbizottsági eljárás ezen jellemzője – nevezetesen az, hogy az illetékes bizottság átvehet 
egyes elemeket a társbizottságtól – nem áll fenn a közös bizottsági ülésekkel lefolytatott 
eljárásban. Itt ugyanis a két bizottság teljesen azonos jogkörrel vesz részt egyetlen jelentés 
elkészítésében. Az a tény, hogy a 81. cikk „ajánlásra”, és nem „jelentésre” utal, ilyen 
szempontból lényegtelen, mivel funkcionális szempontból az ajánlás és a jelentés 
egyenértékű. Ennélfogva semmi nem indokolja az 51. cikk alkalmazásának mellőzését egy 
nemzetközi megállapodás jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó eljárásban, 
amennyiben az e rendelkezésben felsorolt feltételek teljesülnek.

Az 51. cikk felülvizsgálata jelenleg zajlik. A jelentéstervezet jelenlegi állásában kismértékben 
módosítja az 51. cikkre irányadó feltételeket, ez azonban nem kap jelentőséget az itt felvetett 
kérdés tekintetében. 

3. Eredmény

A fentiekben megfogalmazott kérdésre az alábbi válasz adható:

A közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárásról szóló 51. cikk alkalmazható arra az 
eljárásra, amelynek eredménye valamely nemzetközi megállapodás megkötésének 
jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó ajánlás a 90. cikk (6) bekezdése és a 81. cikk (1) 
bekezdése alapján, feltéve, hogy az e rendelkezésben felsorolt feltételek teljesülnek.

                                               
1 A szavazáson az alábbi képviselők voltak jelen: Jim Allister, Costas Botopoulos, Carlos Carnero González, 
Richard Corbett, Andrew Duff, Aurelio Juri, Íńigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, Schöpflin 
György, Adrian Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber (levezető elnök), Andrzej 
Wielowieyski.
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Igen valószínű, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnöke által említett 
megállapodástípusok megfelelnek ezeknek a feltételeknek, azonban nem lehet – vagy az 
értelmezés keretében nem lehet –  megválaszolni azt a kérdést, hogy az egyedi esetek 
megfelelnek-e az 51. cikkben meghatározott feltételeknek.


