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Tisztelt Elnök Asszony!

Az eljárási szabályzat 37. cikkének megfelelően 2012. március 5-i levelében Ön a Jogi 
Bizottság véleményét kérte arról, hogy bizottsága megfelelő jogalapot választott-e a 2014–
2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program létrehozásáról szóló 
tanácsi rendeletre irányuló javaslat esetében. A Bizottság 2011. december 14-én terjesztette 
elő a javaslatot az EUMSZ 352. cikke alapján. Levelében Ön ezt különösen arra tényre 
hivatkozva kérdőjelezte meg, hogy a jelenlegi (2007–2013) „Európa a polgárokért” 
programnak kettős jogalapja van, az EK Szerződés korábbi 151. és 308. cikke (jelenleg az 
EUMSZ 167. és 352. cikke), és azt együttdöntési eljárás során fogadták el.

Előzmények

I. A javaslat

Az Európai Bizottság javaslatot tesz a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a 
polgárokért” elnevezésű programra, amely a jelenlegi programra épülne. A javaslat általános 
célkitűzését illetően az 1. cikk (2) bekezdése előírja: „Az Európai Unióval kapcsolatos 
ismeretek elmélyítésének és a polgári szerepvállalás ösztönzésének átfogó célkitűzése 
keretében a program a következő általános célt valósítja meg: a történelmi emlékezet erősítése 
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és az uniós szintű polgári részvételi kapacitás növelése.” A 2. cikk még konkrétabb: a 
program célkitűzései közt szerepel „a történelmi emlékezet, az Unió története, identitás és 
célok iránti figyelem felkeltése a vita, a reflexió és hálózatépítés ösztönzése révén” (a javaslat 
2. cikkének (1) bekezdése, illetve „az uniós szintű demokratikus és polgári részvétel 
ösztönzése, valamint az uniós döntéshozatali folyamattal kapcsolatos ismeretek javítása a 
polgárok körében” (a 2. cikk (2) bekezdése). A javaslat indokolása1 megállapítja, hogy a 
program célja az, „hogy helyi szinten ösztönözze a polgárokat az európai érdekű konkrét 
kérdésekről folytatott vitára”. „Ennek révén” – folytatódik az indoklásban – „a polgárok 
felismerhetik, milyen hatást gyakorolnak az uniós politikák mindennapi életükre”.

A 3., 4., 5. és ezt követő cikkekben a javaslat meghatározza, hogy ezeket a célkitűzéseket 
hogyan lehet elérni:  milyen intézkedések, programszerkezet, részvétel, nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködés, programvégrehajtás stb. mellett.  

II. A szóban forgó jogalapok

1. A javaslat jogalapja

A bizottsági javaslat az EUMSZ 352. cikkén alapszik, amely így szól:

„352. cikk

Ha 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, a Tanács a Bizottság javaslata alapján 
és az Európai Parlament egyetértését követően, egyhangúlag elfogadja a megfelelő 
rendelkezéseket. Amennyiben a szóban forgó rendelkezéseket különleges jogalkotási eljárás 
keretében a Tanács fogadja el, a Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlament 
egyetértését követően szintén egyhangúlag határoz.”

2. A jogalap javasolt módosítása
A Jogi Bizottságnak a jogalapról alkotott véleményét kérő levelében Ön arra utal, hogy a 
jogalapot ki lehet egészíteni az EUMSZ 167. cikkével, amely így szól:

„167. cikk

1. Az Unió hozzájárul a tagállamok kultúrájának virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és 
regionális sokszínűségüket, ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget.

2. Az Unió fellépésének célja a tagállamok közötti együttműködés előmozdítása és szükség 
esetén tevékenységük támogatása és kiegészítése a következő területeken:
– az európai népek kultúrája és történelme ismeretének és terjesztésének javítása;
– az európai jelentőségű kulturális örökség megőrzése és védelme;
– nem kereskedelmi jellegű kulturális cserék;
– művészeti és irodalmi alkotás, beleértve az audiovizuális szektort is.

                                               
1 COM(2011)0884, Indokolás, 2. o.
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3. [...]

4. [...]

5. Annak érdekében, hogy hozzájáruljon az e cikkben említett célkitűzések eléréséhez:
– az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, a Régiók 
Bizottságával folytatott konzultációt követően ösztönző intézkedéseket fogad el, kizárva 
azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen 
összehangolását.”

III. Elemzés 

1. Az Európai Bíróság által megállapított elvek
Mint az Európai Bíróság rámutatott, a jogalap kiválasztása „alkotmányos jelentőségű”1 a 
hatáskörök átruházásának elve következtében, amely az Uniót irányítja. Az Európai Bíróság 
kijelentette, hogy általános szabályként az intézkedéseknek egyetlen jogalapja lehet. Ha egy
intézkedésnek kettős célja, két célkitűzése, vagy összetevője van, egyetlen jogalapra kell 
támaszkodnia, amelyet az intézkedés elsődleges összetevője alapján kell meghatározni2.  
Kettős jogalapra csak azon kivételes esetben lehet támaszkodni, ha egy intézkedés 
„egyidejűleg több olyan cél elérésére irányul, vagy több olyan összetevőt foglal magában, 
amelyek elválaszthatatlanul összekapcsolódnak úgy, hogy egymáshoz képest egyik sem 
másodlagos vagy közvetett”3.

A Bíróság meghatározta a bármely adott esetben a jogalap választását meghatározó különféle 
követelményeket is. Ezeket a követelményeket az Európai Bíróság eseti joga ismételten 
megállapította, és a következőképpen foglalhatók össze:
– nem szubjektív választásról van szó; a jogalap választásának „a bírói felülvizsgálat által 
ellenőrizhető objektív tényezőkön kell alapulnia”4 ;
– e tényezőknek magukban kell foglalniuk a szóban forgó intézkedés célját és tartalmát is5.

Ami pedig az EUMSZ 352. cikkét mint jogalapot illeti, a Bíróság úgy vélte, hogy a 352. cikk 
szerinti fellépés csak akkor indokolt, ha semmilyen más szerződésbeli előírás nem ruházza fel 
az Uniót a szükséges hatáskörrel6. Az itt esetleg releváns konkrét jogalap az EUMSZ 167. 
cikke.

2. A javaslat céljai
A javaslat két célkitűzést követ: „Történelmi emlékezet és európai polgárság”, illetve 
„Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel” (3. cikk (1) bekezdés). Ezek mindegyike 
                                               
1 A cartagenai jegyzőkönyvről szóló 2001. december 6-i 2/00 sz. vélemény (EBHT 2001., I-9713. o.).
2 A Parlament kontra Tanács C-42/97 sz. ügy, EBHT 1999., I-869. o., 39. és 40. bekezdés.
3 A Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács C-441/06. sz. ügy, EBHT 2007., I-8887., 47. pont.
4 A Bizottság kontra Tanács 45/86. számú ügy, EBHT 1987., 1439., 5. bekezdés
5 Lásd a Bizottság kontra Tanács C-300/89. számú ügyet (EBHT 1991., I-287., 10. bekezdés), továbbá a 
Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács C-411/06. sz. ügyet, (EBHT 2009., I-7585., 45. pont) és a 
Parlament kontra Tanács C-166/07 sz. ügyet, (EBHT 2009., I-7135. o., 4. bekezdés).
6 A Bizottság kontra Tanács 45/86 sz. ügy EBHT 1987., 1493., 13. bekezdés; az Európai Parlament kontra 
Tanács C-436/93. sz. ügy, EBHT 2006., I-3733. o., 36-46. pont; az Európai Parlament kontra Tanács C-166/07. 
sz. ügy, EBHT 2009., I-7135. o., 40-41. pont.
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egyformán fontos, egyik sem rendelhető a másik alá.

a) „Történelmi emlékezet és európai polgárság”
Az EUMSZ 167. cikkének (2) bekezdése az európai népek kultúrája és történelme 
ismeretének és terjesztésének javítására” utal. A javaslaton belül a történelmi emlékezet célja 
az Unió történetére vonatkozik, és ezáltal az EUMSZ 167. cikke alá tartozik. Megjegyzendő, 
hogy az a tény, hogy a kultúra szó nem fordul elő kifejezetten a javaslatban, vagy célkitűzései 
között, nem vezet más eredményhez:  nem szükséges a kultúrára való konkrét hivatkozás, 
ahhoz hogy az EUMSZ 167. cikkét kelljen alkalmazni, minthogy a történelemre való 
hivatkozás elégséges. 

b) „Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel”
A javaslat polgári részvételre vonatkozó, másik célkitűzése az európai polgársággal 
kapcsolatos. Ezzel kapcsolatos intézkedések számára a szerződés nem tartalmaz konkrét 
jogalapot. Következésképpen az EUMSZ 352. cikkéhez kell fordulni. Ahhoz, hogy az 
EUMSZ 352. cikke legyen a megfelelő jogalap, a szóban forgó fellépéshez a szerződésekben 
meghatározott célkitűzések valamelyikének elérésére van szükség (lásd az EUMSZ 352. 
cikk2 (1) bekezdésének fent idézett szövegét). Az EUSZ 9. cikke létrehozza az európai uniós 
polgárságot, amely a nemzeti állampolgárságot egészíti ki1. Az EUSZ 11. cikkének (1) 
bekezdése alapján az intézmények „biztosítják, hogy a polgárok és az érdekképviseleti 
szervezetek az Unió bármely tevékenységéről véleményt nyilváníthassanak”, és ekképpen 
előmozdítja az aktív polgári részvétel ügyét. Ez utóbbi célkitűzést az európai polgárságra 
vonatkozó intézkedések révén kell majd követni. Az ilyen irányú intézkedéseknek a 352. cikk 
tűnik a megfelelő jogalapnak.

3. „Európa a polgárokért” (2007–2013)
A jelenlegi programmal való összehasonlítás – amelyre a jogalapról szóló véleménykérésében 
Ön is hivatkozik – ezt az eredményt erősíti meg: a jelenlegi program egyrészt arra törekszik, 
hogy biztosítsa az európai polgárok bevonását az európai integráció folyamatába, másrészt 
arra, hogy az európai polgárok körében kifejlessze a közös értékeken, történelmen és kultúrán 
alapuló európai identitást. A kulturális vonatkozást az EUMSZ 167. cikke fedi le, míg a 
polgári részvételt illetően – amellyel kapcsolatban a szerződések nem nyújtanak konkrét 
jogalapot – az EUMSZ 352. cikkére kell hivatkozni. Így a két cikk együtt alkotja az „Európa a 
polgárokért” program 2006-os változatának jogalapját.

4. Eljárási szempontok
Érdemes megemlíteni, hogy amennyiben más, szerződésben szereplő előírással együtt az 
EUMSZ 352. cikkére kell hivatkozni, kombinálni kell a releváns eljárási követelményeket. 
Noha, általában véve, a Bíróság lehetetlennek tartja a kettős jogalapot ott, ahol az egyes 
jogalapok esetében meghatározott eljárások nem egyeztethetők össze2, az EUMSZ 352. cikke 
kapcsán nem merül fel az összeegyeztethetőség kérdése (mivel az EUMSZ 352. cikkére való 

                                               
1 „Az Unió minden tevékenysége során tiszteletben tartja a polgárai közötti egyenlőség elvét; az Unió 
intézményei, szervei és hivatalai valamennyi uniós polgárt egyenlő figyelemben részesítik. Uniós polgár 
mindenki, aki valamely tagállam állampolgára. Az uniós polgárság kiegészíti és nem helyettesíti a nemzeti 
állampolgárságot.”
2 A C-300/89. sz. Bizottság kontra Tanács (titán-dioxid) ügy, EBHT 1991., I-2867. o., 17–25. pont.
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hivatkozás mindenképpen jelzi, hogy nem volt más jogalap). Sőt a Bíróság engedélyezi1 az 
EUMSZ 352. cikkére vonatkozó egyhangúsági követelmény ötvözését más eljárásokkal, mint 
például a rendes jogalkotási eljárás. Úgy tűnik, hogy jelen esetben az egyhangúsági 
követelmény mellett alkalmazott rendes jogalkotási eljárás alkalmazható.

5. A Jogi Szolgálat véleménye
A Jogi Szolgálat az Ön bizottságához 2012. február 21-én intézett feljegyzésében és egy, a 
Jogi Bizottsághoz küldött, a jogalapot illető véleménykérésre való tekintettel kibocsátott 
2012. március 15-i feljegyzésében egyaránt megállapította, hogy a javaslat jogalapja az 
EUMSZ 167. és 352. cikke legyen. 

IV. Következtetés és ajánlás

A Jogi Bizottság 2012. március 27-i ülésén megvizsgálta a fenti kérdést. Ezen az ülésén 
egyhangúlag2 úgy határozott, hogy azt ajánlja: a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
„Európa a polgárokért” program létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat esetében az 
EUMSZ 176. és 352. cikke legyen a megfelelő jogalap.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Az Európai Parlament kontra Tanács C-166/07. sz. ügy, 69. pont. Lásd pl. az Írországért Nemzetközi Alap 
részére nyújtott európai uniós pénzügyi hozzájárulásról (2007–2010) szóló, 2010. december 15-i 1232/2010/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL 346., 2010.12.30., 1. o.), amelynek 6. hivatkozása így hangzik: 
„rendes jogalkotási eljárás keretében, figyelembe véve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikke
(1) bekezdésében előírt, egyhangú tanácsi határozathozatalra vonatkozó követelményt”.
2 A következő képviselők voltak jelen a zárószavazáson: Klaus-Heiner Lehne (elnök), Evelyn Regner (alelnök), 
Françoise Castex (alelnök), Sebastian Valentin Bodu (alelnök), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Mészáros
Alajos, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Francesco Enrico 
Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.


