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A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a belga Szenátusnak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

Belgium Szenátusa

2011–2012-es ülésszak

2011. december 6.

A közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat (COM(2011)0635)

A szubszidiaritás és az arányosság elvének vizsgálata

Az Igazságügyi Bizottság következtetései

1. szakasz: A szöveg

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikke (3) bekezdésének második albekezdése 
két szabályt határoz meg.

Az első egy fellépésre vonatkozó szabály, amelyet az Unió intézményei számára alkottak. Az 
Unió intézményeinek tiszteletben kell tartaniuk „a szubszidiaritás elvét a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvben meghatározottak szerint”1.

A második egy ellenőrzésre vonatkozó szabály, amely a tagállami intézményeknek szól. „A 
nemzeti parlamentek az említett jegyzőkönyvben megállapított eljárásnak megfelelően 
gondoskodnak a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásáról”.

Az Európai Unióról szóló szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv célja, hogy meghatározza a 
nemzeti parlamentek szerepét az Európai Unióban. A jegyzőkönyv 2. cikkének harmadik 
albekezdése kimondja, hogy a „Bizottságtól származó jogalkotási aktusok tervezetét – az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak való megküldéssel egyidejűleg – a Bizottság 
közvetlenül továbbítja a nemzeti parlamenteknek”.

A jegyzőkönyv emellett a 3. cikk első albekezdésében azt is kimondja, hogy a „nemzeti 
parlamentek a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvben 
megállapított eljárásnak megfelelően indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság elnökeinek arra vonatkozóan, hogy egy jogalkotási aktus tervezete 
összhangban van-e a szubszidiaritás elvével”2.

A 2. jegyzőkönyv ugyanakkor a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazására, 
valamint ezen elvek alkalmazásának ellenőrzésére irányuló rendszerre vonatkozik (a 
jegyzőkönyv preambuluma).
                                               
1 Az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdése kimondja: „A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, 
amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a 
tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően 
megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatók”.
2 E rendelkezések további magyarázatát lásd F. Delpérée és F. Dopagne: Le dialogue parlementaire Belgique-
Europe, W. Martens előszavával, Brüsszel, Bruylant, 2010.
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6. cikkének első albekezdésében kimondja, hogy „a jogalkotási aktus tervezetének az Unió 
hivatalos nyelvein való továbbításától számított nyolc héten belül bármely nemzeti parlament, 
illetve bármely nemzeti parlamenti kamara indokolt véleményt küldhet az Európai Parlament, 
a Tanács, illetve a Bizottság elnökének, amelyben ismerteti azokat az okokat, amelyek alapján 
az adott tervezetet nem tartja összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. A nemzeti 
parlamentekre, illetve nemzeti parlamenti kamarákra tartozik, hogy – adott esetben – a 
jogalkotói hatáskörökkel rendelkező regionális parlamentekkel egyeztessenek.”

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy Belgium a Lisszaboni Szerződés aláírását 
összekapcsolta egy „nemzeti parlamentekről szóló” nyilatkozattal. Ez az 51. számú 
nyilatkozat. Belgium pontosítja, „hogy alkotmányjogának megfelelően mind a képviselők 
kamarája, mind a szövetségi parlament szenátusa, mind a közösségek és régiók parlamenti 
közgyűlései az Unió által gyakorolt hatásköröknek megfelelően a nemzeti parlamenti rendszer 
összetevőiként vagy a nemzeti parlament kamaráiként járnak el.”

A fent idézett szövegek alapján 2011 október 20-án a Szenátus elé terjesztették a közös 
európai adásvételi jogról szóló európai rendeletre irányuló 2011. október 11-i javaslatot 
(COM(2011)0635).

A javaslatot az Igazságügyi Bizottsághoz továbbították, amely november 22-i és 29-i, 
valamint december 6-i ülésén tárgyalta azt. A bizottság meghallgatásokat tartott, amelyek 
beszámolói e jelentés mellékletében találhatók (5-1382/1 számú szenátusi dokumentum). A 
bizottság megkapta Patrick Wéry professzort a frankofón és germanofón ügyvédi kamarák 
(Ordre des barreaux francophones et germanophone) (Benoît Kohi és Denis Philippe), 
valamint a flamand ügyvédi kamarák (Orde van Vlaamse Balies, VBO) (Eddy Boydens) 
írásbeli hozzászólásait is; ezek szintén megtalálhatók e jelentés mellékletében.

Emlékeztetünk arra, hogy a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartására vonatkozó vélemény 
elkészítésének határideje 2011. december 12-én lejár.

2. szakasz: Módszertani megfontolások

Amikor egy parlamenti közgyűlésnek véleményt kell formálnia arról, hogy egy adott jogi 
aktus tervezete megfelel-e a szubszidiaritás elvének, két módszertani előírást kell követnie. 
Az első jogi, a másik inkább politikai természetű.

Jogi szempontból tanácsos az ellenőrzés során a szűken értelmezett megfelelést ellenőrizni, 
azaz a két normát – egyrészt a tervezett jogszabályi szöveg, másrészt a Szerződés 
rendelkezéseit, jelen esetben a szubszidiaritás elvét – összevetni. Ennek az összehasonlításnak 
kell elvezetnie a jogalkotási kezdeményezés érvényességének jogi szempontú értékeléséhez. 
Amennyiben az elemzést követően megállapítható, hogy a tervezett szöveg nem illeszkedik a 
szubszidiaritás elvének szempontrendszerébe, és ha más parlamenti közgyűlések is osztják ezt 
az értékelést, a szöveg szerzőjének feladata, hogy újból megvizsgálja javaslatát.

Politikai szempontból a parlamenti közgyűléseknek természetesen joguk van arra, hogy saját 
politikai értékelési kritériumaiknak megfelelően nyilatkozzanak – a választott képviselőknek 
elvileg tisztán politikai kritériumok alapján kell értékelniük a javaslatokat. A „harmadik 
vasúti csomaggal” összefüggő, COSAC által kidolgozott kísérleti projekt vizsgálata 
alkalmával a Képviselőházhoz hasonlóan a Szenátus sem mulasztotta el, hogy hangsúlyozza 
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az elvégzendő ellenőrzés politikai jellegét.

A szubszidiaritás tekintetében végzett ellenőrzés alkalmat ad a közgyűlésnek arra, hogy 
kifejezésre juttassa elképzelését a hatáskörök általános megosztásáról az Európai Unióban. 
Lehetőséget teremt arra, hogy jelezze, véleménye szerint hogyan kell értelmezni a szerződés 
azon rendelkezéseit, amelyek szerint a politikai döntéseket „az Unió polgáraihoz a lehető 
legközelebb eső szinten” kell meghozni (a 2. jegyzőkönyv preambuluma).

A szubszidiaritás tekintetében végzett ellenőrzés során a parlamenti közgyűlés tehát három 
különböző kérdést tehet fel1:

a) Az illetékesség kérdése. A jogi aktus kidolgozása során az európai hatóságok az őket 
megillető tevékenységi területen belül maradtak-e?  Találhatnak-e jogcímet a szerződésekben 
az adott területen való fellépésre?

b) A relevancia kérdése. A jogalkotási aktus aktuális formájában megfelelő választ ad-e a 
megoldani kívánt problémára? Helyénvaló-e tervezett intézkedés? Lehetővé teszi-e vagy 
elősegíti-e az európai intézmények által kívánt cél elérését?

c) A polgárokhoz való közelség kérdése. A tervezett jogi aktus kellő mértékben tiszteletben 
tartja-e a nemzeti hatóságok kezdeményezéseit és fellépéseit? A tagállamok nem tudták 
volna-e elérni ugyanezeket az eredményeket? „A tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása” 
indokolja-e az európai fellépést az adott területen?

A parlamenti közgyűlések ugyanakkor nem fejthetik ki véleményüket a rendeletre irányuló 
javaslat tartalmi helyénvalóságáról, és nem emelhetik ki annak előnyeit vagy hátrányait2.

3. szakasz: A rendeletre irányuló javaslat célja

A közös európai adásvételi jogról szóló rendeletre irányuló javaslat célja, hogy egységes 
szerződési jogi szabályok önkéntes alapon történő elérhetővé tételével hozzájáruljon a belső 
piac megfelelő működéséhez.

A rendelet a vállalkozásokat és a polgárokat egyaránt célozza. A vállalkozásoknak részt kell 
venniük a határokon átnyúló kereskedelem fejlesztésében. A fogyasztókat bátorítani kell arra, 
hogy kényelmesebb és biztonságosabb körülmények között folytassák határokon átnyúló 
vásárlásaikat. A javaslat tehát a vállalkozások között, valamint a vállalkozások és a 
fogyasztók között kötött adásvételi szerződéseket érinti.

Ily módon egy önálló és egységes jog jönne létre. A jog szabadon választható lenne. Csak a 
határokon átnyúló ügylet részes feleinek egyetértése esetén lenne alkalmazandó. Egy 
„második szerződési jogi rendszer” lenne az egyes tagállamok nemzeti jogrendszerén belül, a 

                                               
1 E témáról lásd: Le principe de subsidiarité, Bruxelles, Bruylant, 2000 és L'Europe de la subsidiarité (szerk.: M. 
Verdussen), Bruxelles, Bruylant, 2000.
2 Wéry professzor azt írja: „N'y a-t-il pas lieu de craindre, écrit le professeur Wéry, qu'en pratique, le vendeur 
professionnel (ne dicte) sa volonté au consommateur et que, confronté à une offre de contrat d'adhésion, le 
consommateur n'ait pas de marge de négociation?” (Nem kell-e tartanunk attól, hogy a gyakorlatban a kereskedõ 
rákényszeríti akaratát a fogyasztóra, és hogy a felkínált szabványszerzõdés miatt a fogyasztónak nincs tárgyalási 
mozgástere?)
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polgári törvénykönyv (Code civil, 1582–1701. cikk) és a fogyasztás rendszerét szabályozó 
kötelező jogszabályokból álló első rendszer mellett.

E választható rendszer elfogadása lehetővé tenné több olyan akadály kiküszöbölését, amely a 
szerződési joggal, különösen az adásvételi szerződésekkel összefüggésben a különböző 
jogrendszerek közötti eltérésekből fakad. Kiindulópont lehet általában a kötelmi jog 
harmonizációja számára.

4. szakasz A megfelelés elemzése

Tekintettel a megfogalmazott módszertani észrevételekre, a bizottság három szempontból 
vizsgálta meg az ellenőrzésre hozzá benyújtott európai rendeletre irányuló javaslatot.

4.1. A hatáskör vizsgálata kérdésében megállapítja, hogy a szerződések nem tartalmaznak 
olyan külön rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a tagállamok jogrendjébe – annak 
lényeges rendelkezései módosítása nélkül – beépülő jogi szabályozás elfogadását.

A tervezett jogszabálynak márpedig nem célja, hogy a nemzeti jogszabályok helyébe lépjen. 
Nem is rendelkezéseik harmonizálására irányul. Célja egy olyan új jogi eszköz létrehozása, 
amely az egyes nemzeti jogszabályok mellett létezik, és nagyrészt azokkal versenyez.

A javaslat előterjesztői a fellépést az EUMSZ 114. cikkének (1) bekezdésére alapozzák. E 
rendelkezés arra irányul, hogy biztosítsa „azokat a tagállamok törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket, amelyek tárgya a 
belső piac megteremtése és működése”. Ugyanezen cikk (3) bekezdése kimondja, hogy a 
fogyasztóvédelem területén megfogalmazott javaslataiban a Bizottságnak „a védelem magas 
szintjét” kell alapul vennie.

A javaslat mindazonáltal nem tartozik a nemzeti jogszabályok közelítésének körébe. Az 
előterjesztőknek más jogalapot kellett volna választaniuk, például az EUMSZ 352. cikkét, 
amely felhatalmazza az Uniót, hogy meghozza a „megfelelő rendelkezéseket”, amennyiben „a 
Szerződésekben meghatározott politikák keretében az Unió fellépése bizonyul szükségesnek 
ahhoz, hogy a Szerződésekben foglalt célkitűzések valamelyike megvalósuljon, és a 
Szerződések nem biztosítják a szükséges hatáskört”.

Ebben az esetben a javaslat előterjesztőinek biztosítaniuk kellene a tagállamok egyhangú 
támogatását. Az EUMSZ 114. cikkére való hibás hivatkozással torzítják az európai 
jogalkotási eljárást. Emellett áthelyezik az Unión belüli politikai döntéshozatal centrumát is.

4.2. A relevancia tekintetében a bizottság megállapítja, hogy a határokon átnyúló 
tevékenységek vonatkozásában az európai hatóságok fellépése gyakorolhat olyan hatást, 
amelyet a belföldi jogra korlátozódó jogrendszereken belül a nemzeti jogalkotók nem 
érhetnek el. Az uniós fellépés hozzájárulhat ahhoz, hogy ötszázmillió ember számára 
egyszerűbbé és biztonságosabbá váljanak a határokon átnyúló tranzakciók.

Ez megalapozott célkitűzés. Egyike azon céloknak, amelyeknek megvalósítására az Európai 
Uniónak lehetősége van, sőt kötelessége törekedni. Ennek ellenére megkérdőjelezhető, hogy 
az alkalmazott eszközök volnának-e a legmegfelelőbbek a kívánt cél elérésére. A tervezett 
jogszabály valójában kézenfekvő lehetőséget kínálhatna a gazdasági szereplők egy 
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csoportjának a nemzeti jogszabályokban előírt kötelező rendelkezések megkerülésére.

Patrick Wéry professzor – aki kétségtelenül kedvező hangvételű tanulmányt írt a rendeletre 
irányuló javaslatról – hangsúlyozza, hogy az indokolás szerint „az EUMSZ 114. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban a közös európai adásvételi jog magas szintű fogyasztóvédelmet 
biztosítana saját kötelező szabályainak megalkotása révén, amelyek fenntartják vagy növelik a 
meglévő uniós fogyasztóvédelmi jog által a fogyasztók számára biztosított védelmi szintet”.

Ugyanakkor hozzáteszi, hogy jogos a kétely, hogy mennyire igaz ez az állítás a belga pozitív 
jog tekintetében. A kereskedők és a fogyasztók között létrejött szerződésekben alkalmazott 
tisztességtelen feltételek példája ugyanis önmagáért beszél. Végezetül megállapítja, hogy a 
javaslat a belga jogszabályokban, különösen a piaci gyakorlatokról és a fogyasztóvédelemről 
szóló 2010. április 6-i törvényben foglaltaknál kevésbé átfogó védelmet biztosít.

E következtetés alapján indokoltnak tűnik az a vélemény, hogy a rendeletre irányuló javaslat 
nem éri el az eredeti szándék szerint kitűzött célokat.

4.3. A polgárokhoz való közelség vizsgálata tekintetében felmerül a kérdés, hogy az európai 
rendelettervezet benyújtói kellőképpen igazolják-e, hogy az általuk javasolt jogi aktus kiállja 
a szubszidiaritás tekintetében végzett elemzés próbáját.

Noha nekik kellene bizonyítani, hogy az adásvételi jog területén végrehajtott európai fellépés 
hatékonyabb lenne, és jobban szolgálná az egységes piac fejlődését, adósak maradnak a 
kiindulópontjukat alátámasztó adatok bemutatásával.

Az az állítás, miszerint „az Európai Unió van a legmegfelelőbb helyzetben ahhoz, hogy 
orvosolja a jogi széttagoltság problémáját” (Wéry professzor észrevétele) önmagában nem 
elégséges, kivéve, ha egyfajta körkörös érveléssel, a tagállamok jogszabályaiban foglalt 
garanciákat figyelmen kívül hagyva úgy véljük, hogy egy európai rendelet alkalmasabb lenne 
az egységes jogszabályi rendszer kialakítására ebben a kérdésben.

Úgy tűnik, az előterjesztők nem vették figyelembe a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU –
nemzeti jogba való átültetésre váró – irányelv (Európai Unió Hivatalos Lapja, 2011. 
november 22.) hatását. Nem igazolják, hogyan egyeztethetők össze a rendelettervezet 
rendelkezései a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK (Róma 
I.) rendeletéivel.

Az előterjesztők nem támasztják alá bizonyítékkal azt sem, hogy egy, a tagállamokban 
alkalmazandó huszonhét jogi rendszerhez hozzáadódó és azokkal versengő –
„választhatónak” nevezett – huszonnyolcadik rendszer jobban szolgálná a termelők és a 
fogyasztók érdekeit.

A fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályok harmonizációja sikernek tekintendő. 
Valószínűleg biztosabban és eredményesebben eléri céljait, mint egy minimumvédelmet 
nyújtó, választhatóként javasolt rendszer.

5. szakasz: Az Igazságügyi Bizottság következtetése

Figyelembe véve a fenti, különösen az Európai Unió hatóságainak illetékességére vonatkozó 
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észrevételeket, a bizottság véleménye szerint a vizsgálat tárgyát képező rendeletre irányuló 
javaslat sérti a szubszidiaritás elvét. Versenyhez vezet a különböző jogi rendszerek között, 
miközben azt kellene célul tűznie, hogy leküzdje vagy legalább enyhítse az egymástól eltérő 
jogszabályok meglétéből eredő hátrányos következményeket. A javaslatot felül kellene 
vizsgálni a fentiekben említett különböző kifogások megválaszolása érdekében.


