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Tisztelt Elnök Úr! 

2018. február 1-jei levelében Ön az eljárási szabályzat 39. cikkének (2) bekezdésével 

összhangban felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Bizottság tárgyban szereplő 
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javaslata jogalapjának megfelelőségét. 

2018. február 22-i ülésén a bizottság megvizsgálta a fent említett kérdést. 

A Bizottság eredeti javaslata az EUMSZ 42. cikkén alapul, amely a versenyszabályokról és a 

mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére vonatkozó állami támogatásokról 

szól, valamint az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdésén, amely a közös agrárpolitikáról és az e 

politika célkitűzéseinek megvalósításához szükséges rendelkezések meghozataláról szól. 

Az intézményközi tárgyalások eredményeként az EUMSZ 42. cikkének (1) bekezdésére való 

hivatkozást törölték, így az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdésére történő hivatkozás maradt a 

javaslat egyetlen jogalapja. Ez a változtatás a javaslat 20. cikke (3) bekezdése, a 

versenyügyekre vonatkozó egyetlen rendelkezés törlésének volt a következménye.  

I – Háttér 

2014. március 24-én a Bizottság elfogadta az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek 

címkézéséről, valamint a(z) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet [a hatósági 

ellenőrzésekről szóló rendelet] módosításáról és a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot1. A 

Bizottság javaslatát az EUMSZ 42. cikkére és az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdésére 

alapozta.  

 

Az ökológiai termékek piacát az utóbbi tíz évben a kereslet erőteljes növekedése által kiváltott 

folyamatos bővülés jellemezte. Az ökológiai élelmiszereknek mind a világpiaca, mind az EU-

ban ökológiai termelésre használt terület megnőtt 1999 óta. Azonban a piac fejlődésével sem 

a belső kínálat, sem a szabályozási környezet nem tartott lépést. A termelésre vonatkozó 

szabályok nem veszik kellő mértékben figyelembe a folyamatosan változó fogyasztói és 

lakossági aggodalmakat és elvárásokat, a címkézési előírások bonyolultak, az ellenőrzési és a 

kereskedelmi rendszer számos hiányossággal küzd. A szabályozás összetett, sok 

adminisztrációt tesz szükségessé, ami elriasztja a mezőgazdasági kistermelőket az uniós 

ökológiai termelési rendszerbe való bekapcsolódástól. Az ágazat fejlődését régebben elősegítő 

kivételek között vannak olyanok, amelyek fenntartása már nem indokolt. 

 

A szóban forgó javaslat célja ennélfogva az ökológiai termelésről szóló jogi szabályozás 

javítása, és hogy elmozdítsa az akadályokat annak fenntartható fejlődése útjából, tisztességes 

versenyt biztosítva és lehetővé téve, hogy a belső piac hatékonyabban működjön, továbbá 

fenntartva vagy javítva a fogyasztók ökológiai termékekbe vetett bizalmát. 

 

 

II – A Szerződés vonatkozó cikkei 

 

A Bizottság javaslata jogalapként az Európai Unió működéséről szóló szerződés „Az Unió 

belső politikái és tevékenységei” című harmadik részének „Mezőgazdaság és halászat” 

elnevezésű III. címe alatti következő cikkeket jelöli meg (kiemelés tőlünk):  

 

42. cikk 

(az EKSz. korábbi 36. cikke) 

                                                 
1 COM(2014)0180. 
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A versenyszabályokról szóló fejezet rendelkezései a mezőgazdasági termékek 

termelésére és kereskedelmére csak olyan mértékben vonatkoznak, ahogyan azt a 

39. cikkben megfogalmazott célkitűzések figyelembevételével az Európai Parlament és 

a Tanács a 43. cikk (2) bekezdésének rendelkezései keretében és az ott megállapított 

eljárással összhangban meghatározza. 

 

[...] 

 

 

43. cikk 

(az EKSz. korábbi 37. cikke) 

 

[...] 

 

(2) A 40. cikk (1) bekezdésében előírt közös piacszervezést, továbbá a közös 

agrárpolitika és a közös halászati politika célkitűzéseinek megvalósításához szükséges 

egyéb rendelkezéseket a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt 

követően rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács 

állapítja meg. 

  

[...] 

 

Az elemzés szempontjából az alábbi rendelkezések is relevánsak: 

 

   

39. cikk 

(az EKSz. korábbi 33. cikke) 

 

(1) A közös agrárpolitika célkitűzései a következők: 

 

 

a) a mezőgazdasági termelékenység növelése a műszaki fejlődés előmozdításával, 

valamint a mezőgazdasági termelés észszerű fejlesztésének és a termelési tényezők, így 

különösen a munkaerő lehető legjobb hasznosításának biztosításával; 

 

b) ily módon a mezőgazdasági népesség megfelelő életszínvonalának biztosítása, 

különösen a mezőgazdaságban dolgozók egy főre jutó jövedelmének növelésével; 

 

c) a piacok stabilizálása; 

 

d) az ellátás hozzáférhetőségének biztosítása; 

 

e) a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása. 

 

[...] 

 

40. cikk 

(az EKSz. korábbi 34. cikke) 
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(1) A 39. cikkben megfogalmazott célkitűzések elérése érdekében létre kell hozni a 

mezőgazdasági piacok közös szervezését. 

 

Ez a piacszervezés, az érintett terméktől függően, az alábbi formák valamelyikét ölti: 

 

a) közös versenyszabályok; 

 

b) a különböző nemzeti piaci rendtartások kötelező összehangolása; 

 

c) egy európai piaci rendtartás. 

 

[...] 

 

 

Az intézményközi tárgyalások során az EUMSZ 42. cikkének első albekezdésére történő 

hivatkozást törölték a javasolt rendelet jogalapjából.  

 

 

III – Ítélkezési gyakorlat 

 

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint „egy közösségi jogi aktus jogalapja 

megválasztásának olyan objektív elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági 

felülvizsgálatra, ilyen elemnek számít többek között a jogi aktus célja és tartalma”1. A 

helytelen jogalap megválasztása tehát elegendő indok lehet a szóban forgó jogi aktus 

megsemmisítésére. Ebben az összefüggésben a helyes jogalap meghatározása szempontjából 

nem bír jelentőséggel valamely intézmény azon kívánsága, hogy aktívabban részt vegyen az 

adott jogi aktus elfogadásában, sem a jogi aktus elfogadásának körülményei vagy az adott jogi 

aktus által érintett területen egyéb tekintetben végzett munka.2  

 

Ha a jogi aktus vizsgálatából az derül ki, hogy az kettős célkitűzést követ, vagy két 

összetevőből áll, és ezek egyike elsődlegesként vagy döntő jellegűként azonosítható, míg a 

másik csak járulékos jellegű, a jogi aktust egyetlen jogalapra, azaz az elsődleges, illetve döntő 

jellegű célkitűzés vagy összetevő által megkövetelt jogalapra kell alapítani.3  

Ugyanakkor ha a jogi aktus egyszerre több olyan célkitűzést is követ vagy több olyan 

összetevőből áll, amelyek elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz anélkül, hogy az 

egyik a másikhoz képest másodlagos vagy közvetett lenne, e jogi aktust a különböző 

megfelelő jogalapokra kell alapítani4, ha a különböző jogalapokra meghatározott eljárások 

                                                 
1 Bizottság kontra Tanács ítélet (Általános preferenciális vámkedvezmények), C-45/86, EBHT 1987., 1439. o., 5. 

pont; Bizottság kontra Tanács ítélet, C-440/05, EBHT 2007., I-9097. o.; Bizottság kontra Parlament és Tanács 

ítélet, C-411/06, EBHT 2009., I-7585. o. 
2 Bizottság kontra Tanács ítélet, C-269/97, EBHT 2000., I-2257. o., 44. pont. 
3 Bizottság kontra Tanács ítélet, C-137/12, EU:C:2013:675, 53. pont; Parlament kontra Tanács ítélet, C-490/10, 

EU:C:2012:525, 45. pont; Parlament kontra Tanács ítélet, C-490/10, EBHT 2008, I-08103. o., 34. pont; 
4 Bizottság kontra Tanács ítélet, C-211/01, EBHT 2003., I-08913. o., 40. pont; Bizottság kontra Európai 

Parlament és Tanács ítélet, C-178/03, EBHT 2006., I-107. o., 43–56. pont.  
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nem összeegyeztethetetlenek és nem veszélyeztetik az Európai Parlament jogait.1 

 

IV – A javaslat célja és tartalma  

 

Amint az fentebb már említésre került, a Bizottság javaslatának célja az ökológiai termelésről 

szóló jogi szabályozás javítása az akadályoknak az Unió-beli ökológiai termelés fenntartható 

fejlesztésének útjából való eltávolítása révén; méltányos versenyfeltételeket teremtve a 

mezőgazdasági termelők és a gazdasági szereplők számára a belső piac még hatékonyabb 

működése érdekében; és megőrizve, illetve megerősítve a fogyasztók bizalmát az ökológiai 

termékek iránt. 

 

A javaslat 1. cikke rögzíti az ökológiai termelés elveit és szabályait, továbbá az ökológiai 

termelésre utaló jelzések címkéken és reklámokban való használatának feltételeit. A javaslat 

4. cikke lefekteti az ökológiai termelés fenntartható irányítási rendszerének általános elveit. 

 

A javaslat (49) preambulumbekezdése szerint nem engedélyezett anyagok ökológiai 

termékekben való jelenlétére vonatkozó külön uniós szabályok hiányában Unió-szerte 

különböző megközelítések alakultak ki. Az (51) preambulumbekezdés ezért előírja, hogy a 

mezőgazdasági termelőknek intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy elkerüljék a 

nem engedélyezett termékekkel vagy anyagokkal való szennyeződést, és megemlíti, hogy az 

ilyen intézkedések ellenére elképzelhető, hogy egy mezőgazdasági termelő mégsem tudja a 

piacon ökológiaiként forgalomba hozni mezőgazdasági termékeit. Ilyen esetekben és az 

EUMSZ 42. cikkével összhangban a Bizottság engedélyezheti a tagállamoknak, hogy a 

mezőgazdasági termelőknek nemzeti kifizetésekkel ellentételezzék az így kiesett bevételt.  

 

Hasonlóképpen, a javaslat 20. cikkének (3) bekezdése harmonizálja a nem engedélyezett 

termékkel vagy anyaggal való szennyeződés észlelése esetén követendő fellépést, miszerint az 

1308/2013/EU rendelet2 211. cikkének (1) bekezdésétől el lehet térni, hogy a Bizottság 

engedélyezhesse a tagállamoknak nemzeti kifizetések nyújtását olyan esetben, amikor egy 

mezőgazdasági termelő amiatt szenved el vesztességet, hogy terméke akaratán kívül nem 

engedélyezett termékkel vagy anyaggal szennyeződött. Emellett az ilyen veszteségek teljes 

vagy részleges ellentételezésére a tagállamok a KAP eszközeit is használhatják. 

 

A Parlament és a Tanács közti tárgyalások során azonban egy egészen más megközelítést 

fogadtak el a szennyeződésekkel kapcsolatban. A szennyezett termékek ökológiaiként történő 

címkézésének és értékesítésének általános és feltétel nélküli tilalma immár nem szerepel a 

rendeletben. Ennek megfelelően az ellentételezésről szóló rendelkezést is törölték. Tekintettel 

arra, hogy a 2017. június 28-án a 18. háromoldalú egyeztetésen elfogadott végleges szöveg nem 

tartalmaz állami támogatással kapcsolatos rendelkezést, az EUMSZ 42. cikkét eltávolították az 

intézkedés jogalapjából.  
 

 

V – Elemzés és a megfelelő jogalap meghatározása 

                                                 
1 Bizottság kontra Tanács (titán-dioxid) ítélet, C-300/89, EBHT 1991., I-2867. o., 17–25. pont; Portugália kontra 

Tanács ítélet, C-268/94, EBHT 1996., I-6177. o. 
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági 

termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 

1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
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Az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a közös agrárpolitika célkitűzéseinek 

megvalósításához szükséges rendelkezéseket a rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai 

Parlament és a Tanács állapítja meg. Az EUMSZ 42. cikke szerint az Európai Parlament és a 

Tanács határozza meg az EUMSZ 43. cikke (2) bekezdésének rendelkezései keretében, hogy 

a Szerződés melyik fejezetében található versenyszabályokról szóló rendelkezések 

vonatkoznak a mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére. Az EUMSZ 42. 

cikkét csak a 43. cikk (2) bekezdésével együtt használják jogalapként.  

 

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a kettős jogalap csak abban az esetben 

indokolt, ha a szóban forgó intézkedés egyszerre két, egymástól elválaszthatatlan célkitűzést 

is követ vagy több olyan összetevőből áll anélkül, hogy az egyik a másikhoz képest 

másodlagos vagy közvetett lenne.  

 

Tekintettel arra, hogy az eredeti bizottsági javaslatban szerepelt az állami támogatásról szóló 

rendelkezés, a jogalapban az EUMSZ 42. cikkére történő hivatkozás helyesnek tűnik. Ezzel 

szemben, ha ez a rendelkezés nem szerepel a rendelet végleges szövegében, a jogalapban az 

EUMSZ 42. cikkére történő hivatkozás indokolatlanná válik.  

 

 

VI – Következtetés és ajánlás 

 

A fenti elemzés fényében és az eredeti bizottsági javaslat 20. cikke (3) bekezdése törlésének 

következtében az EUMSZ 42. cikkének (1) bekezdésére történő hivatkozást el kell távolítani a 

rendelet jogalapjából. 

  

2018. február 22-i ülésén a Jogi Bizottság ennek megfelelően egyhangúlag1, 22 igen 

szavazattal úgy határozott, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságnak az 

EUMSZ 43. cikke (2) bekezdésének megtartását javasolja az ökológiai termelésről és az 

ökológiai termékek címkézéséről és a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat egyetlen 

jogalapjaként. 

Kérem, Elnök Úr, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem. 

Pavel Svoboda 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 

                                                 
1 A zárószavazáson jelen vannak: Jean-Marie Cavada (megbízott elnök), Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer 

de Oedenberg (alelnökök), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas 

Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Francis Zammit Dimech, Tadeusz 

Zwiefka, Kosma Złotowski és Erdős Norbert, Michaela Šojdrová (a 200. cikk (2) bekezdésének értelmében). 


