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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. rámutat arra, hogy míg a gazdasági és pénzügyi válság a szakpolitikák széles körének jobb 
összehangolását igényli, elengedhetetlen, hogy továbbra is világosan érthető maradjon az 
Európai Unió többszintű kormányzási rendszerén belüli hatáskörmegosztás, valamint 
hogy a döntéseket a megfelelő, a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák 
meg;

2. ismételten hangsúlyozza, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elve, amelyet az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikke és annak 2. számú jegyzőkönyve határoz meg, általános 
és alapvető elvek, melyek az intézményeket valamennyi tevékenységük során kötelezik, 
azzal az egyetlen kivétellel, hogy a szubszidiaritás elve nem alkalmazandó azon a néhány 
ritka területen, ahol az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik; 

3. üdvözli, hogy a tagállamok parlamentjei egyre növekvő érdeklődést tanúsítanak aziránt, 
hogy a fenti elveket az Unió intézményei megfelelően alkalmazzák; megállapítja, hogy ezt 
jól tükrözi, hogy 2011-ben az Európai Parlamenthez 77 olyan indokolással ellátott 
vélemény érkezett, mely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a 
szubszidiaritás elvével, valamint 523 olyan észrevétel, melyben többek között az 
arányosság elvének megsértését kifogásolták, míg 2010-ben csak 41 ilyen indokolással 
ellátott vélemény , illetve 299 ilyen észrevétel érkezett;

4. felhívja a figyelmet arra, hogy a szubszidiaritás elve a hatáskörök uniós szintű 
gyakorlására vonatkozó politikai iránymutatásként szolgál; sajnálattal állapítja meg, hogy 
így e rendszerben nincs lehetőség arra, hogy az elv betartását bíróság kényszerítse ki;

5. rámutat ugyanakkor arra, hogy az Európai Unió Bírósága a Szerződések alapján 
hatáskörrel rendelkezik a Szerződések vagy azok alkalmazására vonatkozó bármely jogi 
rendelkezés megsértése esetén, és hogy az Európai Unióról szóló szerződés alapján a 
szubszidiaritás és az arányosság elvei is ezen rendelkezések körébe tartoznak; megjegyzi, 
hogy következésképp az uniós aktusok érvényességének bírósági felülvizsgálata ezen 
elveknek való megfelelés vizsgálatára is kiterjed;

6. hangsúlyozza azonban, hogy komplex gazdasági körülmények vonatkozásában a 
megfelelés értékelése során a Bíróság az intézkedés indokainak vizsgálatát az adott aktus 
preambulumában és indoklásában megjelölt indokokra korlátozza, arra tekintettel, hogy 
ebben a kontextusban az elfogadott intézkedés jogszerűségét csak az érintheti, ha az 
intézkedés nyilvánvalóan alkalmatlan a hatáskörrel rendelkező intézmény által az 
intézkedéssel elérni kívánt cél megvalósítására;

7. megjegyzi, hogy a szubszidiaritás elve a Szerződések megfogalmazása szerint uniós 
fellépést csak akkor enged meg, „amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a 
tagállamok [...] nem tudják kielégítően megvalósítani”, ami azt jelenti, hogy a 
szubszidiaritás elvének való megfelelés vizsgálata bizonyos mértékben az arányosság 
vizsgálatát is feltételezi, ami rávilágít a két elv egymást funkcionálisan kiegészítő 
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jellegére; 

8. sajnálattal állapítja meg, hogy 2011-ben a Bizottságnak feltett parlamenti kérdések közül 
csak kevés (a több mint 12 000 kérdés közül mindössze 32) érintett a szubszidiaritás és 
arányosság elvének tiszteletben tartásával kapcsolatos kérdéseket, és arra bátorítja a 
képviselőket, hogy gyakrabban éljenek a parlamenti ellenőrzés ezen eszközével; 

9. felhívja a figyelmet arra, hogy 2011-ben a Bizottsághoz 64 indokolással ellátott vélemény 
érkezett a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. számú 
jegyzőkönyv alapján, ami 2010-hez képest számottevő növekedést jelent; felhívja a 
figyelmet azonban arra, hogy egyetlen bizottsági javaslatra sem érkezett elegendő számú 
indokolással ellátott vélemény ahhoz, hogy a jegyzőkönyv szerinti „sárga lapos” vagy 
„narancssárga lapos” eljárásra kerüljön sor; 

10. rámutat arra, hogy egyes tagállamokban, például az Egyesült Királyságban és 
Hollandiában, egyre nő az aggodalom amiatt, hogy az Európai Unió intézményei túl sok 
belügyi kérdésbe avatkoznak bele; 


