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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusról és a jogalkotási felhatalmazás hatáskörének nyomon követéséről
(2012/2323(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. és 291. cikkére,

– tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel az Elnökök Értekezlete által 2011. március 3-án jóváhagyott, a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokról szóló egyetértési megállapodásra,

– tekintettel az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 
keretmegállapodásra2, és különösen annak 15. pontjára és I. mellékletére,

– tekintettel az Bíróság C-355/10. sz., Parlament kontra Tanács ügyben 2012. szeptember 5-
én hozott ítéletére (még nem tették közzé), és a C-427/12. sz., Bizottság kontra Európai 
Parlament és Európai Unió Tanácsa folyamatban lévő ügyre,

– tekintettel a jogalkotási felhatalmazás hatásköréről szóló 2010. május 5-i állásfoglalására3,

– tekintettel a Parlament elnökének a Tanács elnökéhez intézett 2013. február 8-i levelére a 
Tanácsban tapasztalható előrelépés hiányáról,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, 
a Halászati Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
(A70000/2013) véleményére,

A. mivel a Lisszaboni Szerződés bevezette annak lehetőségét, hogy a Parlament és a Tanács 
(„a jogalkotó”) jogalkotási aktusban („az alap-jogiaktus”) felhatalmazást adjon a Bizottság 
részére saját hatásköre egy részének gyakorlására; mivel a felhatalmazás kényes művelet, 
amely során a Bizottság olyan hatáskör gyakorlására kap utasítást, amely a jogalkotó saját 
szerepének szerves részét képezi; mivel a felhatalmazás vizsgálatának kiindulópontját 
ezért mindig a jogalkotó mérlegelési jogkörének kell képeznie; mivel a bevett ítélkezési 
gyakorlat értelmében az érintett tárgykör alapvető fontosságú elemeire vonatkozó 
szabályozás elfogadása a jogalkotó hatáskörébe tartozik; mivel ennélfogva ez a 

                                               
1 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
2 HL L 304., 2010.11.20, 47. o.
3 HL C 81. E, 2011.3.15., 6. o.
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felhatalmazáson alapuló hatáskör csak valamely jogalkotási aktus azon részeinek 
kiegészítésére vagy módosítására vonatkozhat, amelyek nem alapvetőek; mivel a 
Bizottság által ennek eredményeképpen elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
általános hatályú nem jogalkotási aktusok lesznek; mivel az alap-jogiaktusban kifejezetten 
meg kell határozni a felhatalmazás célját, tartalmát, alkalmazási körét és időtartamát, és 
rögzíteni kell a felhatalmazásra vonatkozó feltételeket;

B. mivel annak érdekében, hogy meghatározzák az  EUMSZ 290. cikkének megfelelő 
jogalkotási felhatalmazásra vonatkozó gyakorlati szabályokat, közösen elfogadott 
pontosításokat és preferenciákat, a Parlament, a Tanács és a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokról szóló egyetértési megállapodást fogadott el annak érdekében, hogy 
biztosítsák a felhatalmazáson alapuló jogalkotói hatáskör zökkenőmentes gyakorlását, 
valamint annak az Európai Parlament és a Tanács általi hatékony ellenőrzését;

C. mivel a Szerződések úgy rendelkeznek, hogy a tagállamok nemzeti jogukban elfogadják a 
kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges intézkedéseket; mivel 
ugyanakkor, ha valamely jogilag kötelező erejű uniós jogi aktus végrehajtásának egységes 
feltételek szerint kell történnie, az ilyen jogi aktusok az EUMSZ. 291. cikkének 
megfelelően végrehajtási hatásköröket ruháznak a Bizottságra (és bizonyos kivételes 
esetekben a Tanácsra); mivel ha az alap-jogiaktus előírja a végrehajtási jogi aktusok 
Bizottság általi elfogadásának tagállami ellenőrzését, az ilyen jogi aktusoknak a 
182/2011/EU rendeletnek megfelelően a Bizottságra kell ruházniuk ezeket a végrehajtási 
hatásköröket; mivel a Bizottságnak a nevezett rendelethez mellékelt nyilatkozatában tett 
egyik kulcsfontosságú kötelezettségvállalása az volt, hogy a jelenlegi jogalkotási cikluson 
belül teljesíti az uniós vívmányoknak – beleértve az ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásra hivatkozó alap-jogiaktusokat – a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
és a végrehajtási jogi aktusok új rendszeréhez történő hozzáigazítását; 

D. mivel a jogalkotó feladata, hogy eseti elbírálás alapján meghatározza az egyes jogalkotási 
aktusok részletességét, és ennélfogva annak eldöntése is, hogy felhatalmazza-e a 
Bizottságot a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, valamint hogy szükség 
lesz-e hatáskörökre a jogalkotási aktus végrehajtása egységes feltételeinek biztosításához; 
mivel az ilyen felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök átruházása sosem 
kötelező; mivel az ilyen átruházást ugyanakkor meg kell fontolni, ha rugalmasságra és 
hatékonyságra van szükség és nincs lehetőség a rendes jogalkotási eljárás keretében 
biztosítani azokat; mivel a felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök 
átruházását olyan objektív tényezők alapján kell eldönteni, amelyek lehetővé teszik az 
elfogadott megoldás bírósági felülvizsgálatát;

E. mivel a különböző ügyekről szóló jogalkotási tárgyalások során az egyes intézmények 
bizonyos kérdéseket eltérőképpen értelmeztek; mivel eljárási szabályzata 37a. cikkének 
megfelelően, a Parlament bizottságai kikérhetik a Jogi Bizottság véleményét a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat tartalmazó javaslatok ellenőrzése során; mivel az 
Elnökök Értekezlete 2012. január 13-án közös álláspontra helyezkedett, és 2012. április 
19-én jóváhagyta az egyes bizottságok által követendő horizontális megközelítést annak 
érdekében, hogy közös nevezőre jussanak; mivel a Parlamentnek újabb lépést kell tennie a 
közös álláspont tekintetében azáltal, hogy saját kritériumokat határoz meg az EUMSZ 
290. és 291. cikkének alkalmazását illetően és arra törekszik, hogy ezen kritériumokról 
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megállapodjon a Tanáccsal és a Bizottsággal; 

1. úgy ítéli meg, hogy a Parlamentnek a következő kritériumokat kell követnie az EUMSZ 
290. és 291. cikkének alkalmazásakor:

 az intézkedés kötelező vagy nem kötelező jellegét természete és tartalma alapján kell 
eldönteni; csak a jogilag kötelező erejű intézkedések elfogadásának hatáskörét lehet az 
EUMSZ 290. cikke szerint átruházni;

 a Bizottság csak felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosíthatja a jogalkotási 
aktusokat; ez magában foglalja a mellékletek módosításait is, mivel azok a jogalkotási 
aktus szerves részét képezik; a mellékletek beillesztése vagy törlése nem történhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazásának vagy elkerülésének céljából; ha a 
jogalkotó úgy ítéli meg, hogy egy szövegnek az alap-jogiaktus szerves részét kell 
képeznie, dönthet úgy, hogy azt a mellékletbe foglalja bele;

 a jogalkotási aktusban meghatározott kötelezettségek pontos tartalmának további 
meghatározására irányuló intézkedések célja, hogy nem alapvető fontosságú elemek 
beillesztése révén kiegészítsék az alap-jogiaktust; 

 a kiemelt célok, célkitűzések, eredmények meghatározására irányuló intézkedéseket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni, amennyiben a jogalkotó nem 
dönt úgy, hogy azokat magába a jogalkotási aktusba foglalja;

 azon intézkedések, melyek célja olyan (további) teljesítendő feltételek, kritériumok vagy
követelmények megállapítása, amelyek teljesítését a tagállamoknak vagy a jogszabályok 
által közvetlenül érintett személyeknek vagy szervezeteknek kell biztosítaniuk, 
természetszerűen meg fogják változtatni a jogszabályok tartalmát és új általános hatályú 
szabályokat fognak megállapítani; következésképpen az ilyen jellegű szabályok vagy 
kritériumok megállapítása csak felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén történhet; 
ezzel szemben az alap-jogiaktusban (vagy egy jövőbeli felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban) már megállapított szabályok vagy kritériumok végrehajtása – anélkül, hogy 
módosítanák a belőlük eredő jogok és kötelezettségek lényegi tartalmát, illetve további 
politikai döntéseket hoznának – végrehajtási jogi aktusok révén történhet; 

 bizonyos körülmények között a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy olyan további 
általános hatállyal bíró kötelező erejű szabályokat fogadjon el, amelyek lényegileg érintik 
az alap-jogiaktusban megállapított jogokat és kötelezettségeket; ezek az intézkedések 
természetszerűen kiegészítik az alap-jogiaktusban megállapítottakat, pontosítva az uniós 
politika meghatározását; mindezt csak a felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén lehet 
megvalósítani;

 az alap-jogiaktusban nyújtandó információk jellegét (pl. az információk pontos tartalmát) 
meghatározó intézkedés általában kiegészíti a tájékoztatási kötelezettséget és 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni azt; 

 a tájékoztatás módozatát (pl. a formátumot) meghatározó intézkedés általában nem 
egészíti ki a tájékoztatási kötelezettséget, hanem lehetővé teszi az egységes végrehajtást; 
így azt általános szabályként végrehajtási aktusok révén kell elfogadni;

 az eljárást (azaz valami teljesítésének vagy érvényesítésének módját) meghatározó 
intézkedések felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok is lehetnek (vagy akár 
az alap-jogiaktus lényeges elemét is képezhetik), tartalmuktól, hátterüktől és az alap-
jogiaktusban megállapított rendelkezések természetétől függően; az alap-jogiaktusban 
megállapított kötelezettség végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében az 
eljárások részleteit megállapító intézkedéseknek általában végrehajtási intézkedéseknek 
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kell lenniük;
 akárcsak az eljárások esetében, a módszerek (pl. egy konkrét dolog rendszeres és 

szisztematikus módon történő elvégzésének módozatai) vagy a metodológia (pl. a 
módszerek meghatározására vonatkozó szabályok) megállapítására való felhatalmazás a 
tartalomtól és a háttértől függően felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi aktusokat 
is meghatározhat;

 általában abban az esetben kell alkalmazni felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, ha az 
alap-jogiaktus jelentős mérlegelési jogkört hagy a Bizottság számára ahhoz, hogy 
kiegészítse az alap-jogiaktusban megállapított jogszabályi keretet;

 az engedélyek lehetnek általános hatályú intézkedések; ez a helyzet például egy bizonyos 
anyag élelmiszerek, kozmetikumok stb. összetételében való engedélyezését vagy tilalmát 
érintő határozatok esetében; ezek a határozatok általánosak, mivel minden olyan piaci 
szereplőt érintenek, amely használni kívánja az anyagot; ezekben az esetekben, ha a 
bizottsági határozat teljes mértékben az alap-jogiaktusban szereplő kritériumokon alapul, 
akkor annak végrehajtási aktusnak kell lennie, feltéve, hogy a jogalkotó nem döntött úgy, 
hogy az engedélyeket melléklet formájában megőrzi az alap-jogiaktus szerves részeként; 
amennyiben a határozat olyan új normatív tartalmat add hozzá, amely befolyásolja a jogok 
és kötelezettségek tartalmát és ennélfogva másodlagos politikai iránnyal és szakpolitikai 
döntésekkel bővíti ki az alap-jogiaktust, így kiegészítve azt, akkor annak felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusnak kell lennie;

 jogalkotási aktus csak általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására 
hatalmazhatja fel a Bizottságot; az egyéni alkalmazási körrel bíró intézkedéseket 
ennélfogva nem lehet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadni; az általános 
hatályú jogi aktus olyan jogi aktus, amely határozatlan számú címzettre alkalmazandó 
szabályok megállapítására irányul;

 a végrehajtási jogi aktusok nem adhatnak további politikai iránymutatást és a Bizottságra 
átruházott hatáskör nem hagyhat jelentős mérlegelési jogkört;

 az alap-jogiaktus által megállapított szabályoktól való átmeneti eltérést magában foglaló, 
különleges helyzetben, egyértelműen meghatározott feltételek mellett és korlátozott 
időszakon belül alkalmazandó intézkedések nem módosítják vagy egészítik ki az alap-
jogiaktust; ennélfogva azokat végrehajtási jogi aktusok révén kell elfogadni; ugyanakkor 
amennyiben ezen intézkedések az alap-jogiaktusban megállapított szabályoktól való 
maradandóbb eltérést vonnak maguk után, az időkorlátot meghaladva, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni őket;

2. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy kezdjenek tárgyalásokat a Parlamenttel annak 
érdekében, hogy megegyezzenek a fent említett kritériumok vonatkozásában; úgy ítéli 
meg, hogy ezt a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 
ezen kritériumok hozzáadása révén történő felülvizsgálatának keretében lehetne elérni;

3. komoly aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az uniós vívmányok Lisszaboni 
Szerződéshez való igazítása az annak hatálybalépését követő négy év során csak részben 
valósult meg; felszólítja a Bizottságot, hogy ismertesse az összes függőben lévő 
kiigazításra irányuló javaslatot; felszólítja a Tanács elnökségét, hogy tegyen meg minden 
tőle telhetőt a Tanács szintjén megakadt csomagokkal kapcsolatos tárgyalások előrevitele 
érdekében, beleértve a mezőgazdaság és a halászat területére vonatkozó javaslatokat;  úgy 
ítéli meg, hogy legalább minden olyan ügyet, amelyet korábban ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás szerint kezeltek, most már az EUMSZ 290. cikkéhez kell 
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igazítani;

4. aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy annak bár bizonyos esetekben jó 
megoldásnak bizonyulhat, de ha az összes politikai elemet szisztematikusan megőrzik az 
alap-jogiaktusban, akkor idővel értelmét veszti az EUMSZ 290. cikke mint a jogalkotási 
folyamat racionalizálásának értékes eszköze, holott pont ezzel a céllal jött létre;

5. ösztönzi bizottságait, hogy hatáskörükön belül gondosan kísérjék figyelemmel a 
felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok alkalmazását;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a
tagállamok parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

E jelentés célja, hogy áttekintést nyújtson az EUMSZ 290. és 291. cikke gyakorlati 
alkalmazásáról, és számos gyakorlati útmutatással lássa el az előadókat a felhatalmazáson 
alapuló és végrehajtási jogi aktusok tekintetében. 2013. július 18-ig a Parlament 69 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust kapott (2010-ben 4-et, 2011-ben 7-et, 2012-ben 38-at, és 
2013-ban eddig 20-at), amelyek közül 64 felhatalmazáson alapuló rendelet, 2 felhatalmazáson 
alapuló irányelv, 3 pedig felhatalmazáson alapuló határozat, amelyekkel szemben eddig egyik 
társjogalkotó sem emelt kifogást.

A jogalkotási hatáskörrel való felhatalmazásról szóló jelentéshez és a 2010. és 2011. évi 
végrehajtási aktusokról szóló rendelethez – amelyek előadója én voltam – fűzött nagy 
remények nem valósultak meg eredeti formájukban. Ezen eszközök célja a másodlagos 
jogszabályok társjogalkotói által gyakorolt ellenőrzés további javítása és ennélfogva e jogi 
aktusok demokratikus legitimációjának megerősítése volt. Továbbá a hatékonyság 
előmozdítására és az európai szintű jogalkotás további egyszerűsítésére irányultak.

Az e jelentés összeállításához való felkészülés érdekében felállításra került egy igazgatási 
projektcsoport, melynek tagjai a véleménynyilvánító szakbizottságok és a Parlament érintett 
szolgálatainak tisztviselői közül kerültek ki, továbbá munkadokumentum készült, amelyben 
felvázolták a nagyjából két különböző területtel kapcsolatos főbb kérdéseket: 

1. A Bizottság által előterjesztett új jogalkotási javaslatokról, illetve a hatályos 
jogszabályok Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazítására vonatkozó javaslatokról 
szóló tárgyalásokon sok esetben nehézségeket okoz a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok és a végrehajtási aktusok közötti választás. 

2. Több probléma is felmerült azzal kapcsolatban, ahogy a Bizottság előkészíti és 
elfogadja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és a végrehajtási jogi aktusok 
tervezetét, továbbá azzal kapcsolatban, ahogy az Európai Parlament ezeket az 
aktusokat kezeli, ideértve az ellenőrzési jogkörök Parlament általi gyakorlásának 
különböző módjait, a szakértők bevonását, valamint az intézmények közötti és a 
Parlamenten belüli eredményes és hatékony információáramlás kialakítását.

A felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok körülhatárolása, valamint az alap-
jogiaktusba belefoglalandó rendelkezések helyes és leginkább megfelelő kiválasztása olyan 
kérdéseknek számítanak, amelyek a jogalkotási javaslatokkal kapcsolatos legtöbb tárgyalás 
szerves részét képezik. Ennélfogva több gyakorlati javaslatot teszek a Parlament előjogainak 
védelme, valamint az e munkában részt vevő képviselők és személyzet irányítása érdekében, 
figyelembe véve a Parlament különböző álláspontjait, az  Elnökök Értekezlete által 
jóváhagyott „horizontális megközelítést” és a Parlament szolgálatai által elvégzett rendszeres 
átvilágítási folyamatokat.

Ebben az összefüggésben alapvető fontosságú, hogy a bizottságok fokozottabban éljenek az 
eljárási szabályzat felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásáról szóló 37a. cikke által 
biztosított lehetőséggel és kérjenek véleményt a JURI bizottságtól.

E jelentés végcélja, hogy egységes szerkezetbe foglalja az uniós intézmények– különösen a 
társjogalkotók és a Bizottság – felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusokhoz 
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kapcsolódó politikai és adminisztratív szintű elmúlt négyéves munkáját, és utat nyisson 
annak, hogy ezek a kérdések bekerüljenek a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2003-as 
intézményközi megállapodás közelgő felülvizsgálatába.


