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Az indokolás után a következő vélemény kerül betoldásra: 

A JOGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A JOGALAPRÓL 

Tárgy: A terrorizmus elleni küzdelemről, valamint a terrorizmus elleni küzdelemről 

szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és 

tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 

2015/0281(COD)) jogalapjára vonatkozó vélemény 

 

I. Háttér-információk 

 

2015. február 2-án a Bizottság benyújtotta a terrorizmus elleni küzdelemről, valamint a 

terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 

európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot (COM(2015)0625 - 

2015/0281(COD)).  

 

A Bizottság a javaslat jogalapjául az EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdését és 82. cikke (2) 

bekezdésének c) pontját választotta. Az indokolásban, és különösen annak a jogalap 

megválasztásáról, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elvének való megfelelésről 

szóló 2. részében a Bizottság kifejti, hogy ez a javaslat felváltja a terrorizmus elleni 
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küzdelemről szóló 2002/475/IB kerethatározatot1, és arra törekszik, hogy ezen a téren 

naprakésszé tegye az uniós szintű jogszabályokat, és szabályozási minimumokat állapítson 

meg a terrorista bűncselekmények, a terrorista csoportokkal vagy terrorista tevékenységekkel 

kapcsolatos bűncselekmények fogalmára, valamint a szankciókra vonatkozóan. Ennél fogva a 

83. cikk (1) bekezdése megfelelő jogalap. 

 

Mivel a javaslat a bűncselekmények sértettjeinek jogaival kapcsolatos rendelkezéseket is 

tartalmaz, a Bizottság eleinte a 82. cikk (2) bekezdésének c) pontját szánta jogalapnak, amely 

lehetővé teszi az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy a rendes jogalkotási eljárás 

keretében szabályozási minimumokat állapítsanak meg a bűncselekmények sértettjeinek 

jogait illetően olyan mértékben, amennyiben ez megkönnyíti az ítéletek és a bírósági 

határozatok kölcsönös elismerését, valamint a határokon átnyúló dimenzióval rendelkező 

büntetőügyekben történő rendőrségi és igazságügyi együttműködést.  

 

Levele szerint az intézményközi tárgyalások során a három intézmény megállapodott abban, 

hogy nem az EUMSZ 82. cikke (2) bekezdésének c) pontja lesz a jogalap. Ezt a változtatást 

az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata indokolta, amelynek értelmében ha egy 

jogi aktus 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 alapozni. 

 

Az intézmények úgy vélték, hogy ebben a jogi aktusban a legjellemzőbb összetevő a 

terrorizmus meghatározására vonatkozó szabályozási minimumok és szankciók megállapítása 

volt, és a bűncselekmények sértettjei jogainak bevétele az irányelvbe csupán kiegészítő 

jellegű volt. Ennek alapján elvetették a 82. cikk (2) bekezdésének c) pontját mint jogalapot. 

 

2016. december 8-án az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság szavazott az 

intézményközi tárgyalások során az intézmények által elfogadott szövegről. A plenáris 

szavazás tervezett időpontja 2017. február 15.  

  

II. A Szerződés vonatkozó cikkei  

 

Az EUMSZ 82. cikke (2) bekezdésének c) pontja a következőképpen szól: 

 

82. cikk 

(az EUSZ korábbi 31. cikke) 

(...) 

 

(2) Amilyen mértékben az a több államra kiterjedő vonatkozású büntetőügyekben a bírósági 

ítéletek és határozatok kölcsönös elismerésének, valamint a rendőrségi és igazságügyi 

együttműködésnek a megkönnyítése érdekében szükséges, az Európai Parlament és a Tanács 

rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott irányelvekben szabályozási minimumokat 

állapíthat meg. E szabályoknak figyelembe kell venniük a tagállamok jogi hagyományai és 

jogrendszerei közötti különbségeket. 

 

E szabályozási minimumok a következőkre vonatkoznak: 

                                                 
1  A Tanács 2002. június 13-i kerethatározata a terrorizmus elleni küzdelemről (HL L 164., 

2002.6.22., 3. o.).  
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(...)  

 

c) a bűncselekmények sértettjeinek jogai, 

(...) 

 

 

Az EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdése a következőképpen szól: 

 

83. cikk 

(az EUSZ korábbi 31. cikke) 

 

(1) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott 

irányelvekben szabályozási minimumokat állapíthat meg a bűncselekményi tényállások és a 

büntetési tételek meghatározására vonatkozóan az olyan különösen súlyos bűncselekmények 

esetében, amelyek jellegüknél vagy hatásuknál fogva több államra kiterjedő vonatkozásúak, 

illetve amelyek esetében különösen szükséges, hogy az ellenük folytatott küzdelem közös 

alapokon nyugodjék. 

 

Ezek a bűncselekményi területek a következők: terrorizmus, emberkereskedelem és a nők és 

gyermekek szexuális kizsákmányolása, tiltott kábítószer-kereskedelem, tiltott 

fegyverkereskedelem, pénzmosás, korrupció, pénz és egyéb fizetőeszközök hamisítása, 

számítógépes bűnözés és szervezett bűnözés. 

(...) 

 

III. Ítélkezési gyakorlat a jogalapról 

 

A jogalap megválasztása azért lényeges, mert az Unió alkotmányos értelemben a hatáskör-

átruházás elvén alapul, és intézményei kizárólag a Szerződések által rájuk ruházott 

felhatalmazással összhangban járhatnak el1. A jogalap kiválasztása tehát nem szabad 

mérlegelésen alapul.  

 

A Bíróság jogalap megválasztásával kapcsolatos ítélkezési gyakorlatából kirajzolódnak 

bizonyos alapelvek.  Először is, a jogalapból eredő tárgyi hatásköri és eljárásjogi 

jogkövetkezmények szempontjából a megfelelő jogalap megválasztása alkotmányos 

jelentőségű2. Másodszor, egy uniós jogi aktus jogalapja megválasztásának olyan objektív 

elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági felülvizsgálatra, ilyen elemnek számít 

többek között a jogi aktus célja és tartalma3. Nincs jelentősége sem valamely intézmény azon 

szándékának, hogy fokozottabban vegyen részt az adott aktus elfogadásában, sem a valamely 

                                                 
1  2001. december 6-i 2/00. sz. vélemény, Cartagena Jegyzőkönyv, EU:C:2001:664, 3. pont; 

2009. november 30-i 1/08. sz. vélemény, Általános Egyezmény a Szolgáltatások 

Kereskedelméről, EU:C:2009:739, 110. pont.  
2  2001. december 6-i 2/00. sz. vélemény, Cartagena Jegyzőkönyv, EU:C:2001:664, 5. pont; 

2009. november 30-i 1/08. sz. vélemény, Általános Egyezmény a Szolgáltatások 

Kereskedelméről, EU:C:2009:739, 110. pont. 
3  Lásd többek között az alábbiakat: 1999. február 25-i Európai Parlament kontra Tanács 

ítélet, C-164/97 és C-165/97 egyesített ügyek, EU:C:1999:99, 16. pont; 2001. január 30-i 

Spanyolország kontra Tanács ítélet, C-36/98, EU:C:2001:64, 59. pont; 2002. december 

12-i Bizottság kontra Tanács ítélet, C-281/01, EU:C:2002:761, 33–49. pont; 2004. április 

29-i Bizottság kontra Tanács ítélet, C-338/01, EU:C:2004:253, 55. pont; 
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más jogcímen azon a tevékenységi területen kifejtett munkának, amelybe az aktus tartozik, 

sem az aktus elfogadása hátterének1. 

 

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

megsemmisítésére2. 

 

Egy intézkedés elvileg csak egyetlen jogalapon nyugodhat. Egy jogi aktus csak kivételes 

esetben nyugodhat több jogalapon.3 Mindazonáltal lehet két jogalapot használni abban az 

esetben, ha az intézkedésnek egyszerre több célkitűzése van, vagy több kapcsolódó 

összetevőből áll, és egyik sincs a másiknak alárendelve, vagy azzal közvetett kapcsolatban.4 

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.5 Ezen túlmenően, 

az egyes jogalapokban az adott intézkedés elfogadására meghatározott eljárások egymással 

nem ütközhetnek.6  

 

IV. A javasolt rendelet célja és tartalma  

 

A javaslatnak a nem hivatalos tárgyalások során az intézmények által módosított 1. cikke 

értelmében a javaslat „minimumszabályokat állapít meg a terrorista bűncselekmények, a 

terrorista csoportokhoz kapcsolódó bűncselekmények és a terrorista tevékenységekhez 

kapcsolódó bűncselekmények terén a bűncselekmények fogalommeghatározását és szankcióit 

érintően, valamint intézkedéseket határoz meg a terrorizmus áldozatainak védelmére és 

támogatására és az áldozatoknak való segítségnyújtásra vonatkozóan.” (saját kiemelés).  

 

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB kerethatározat elfogadása óta, és 

különösen az elmúlt években drámaian növekedett és terjedt a terrorizmus veszélye. A 

nemzetközi és regionális szervezetek nem maradtak tétlenek e jelenség láttán, és új normákat 

adtak ki állásfoglalások, egyezmények és ajánlások formában a terrorizmus elleni 

hatékonyabb küzdelem érdekében. Az ezen eszközökből eredő kötelezettségek végrehajtása 

érdekében a Bizottság úgy látta, hogy módosítani kell a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 

2002/475/IB tanácsi kerethatározatot. E javaslat célja, hogy új irányelvvel váltsa fel a 

2002/475/IB tanácsi kerethatározatot, amely a terrorista tevékenységekhez kapcsolódó 

                                                 
1  Lásd: 2000. április 4-i Bizottság kontra Tanács ítélet, C-269/97, EU:C:2000:183, 44. 

pont.  
2  2001. december 6-i 2/00 vélemény, Cartagena Jegyzőkönyv, EU:C:2001:664, 5. pont. 
3  C-411/06. sz. Bizottság kontra Parlament és Tanács ügy (EU:C:2009:518), az ítélet 47. 

pontja és az abban hivatkozott ítélkezési gyakorlat.  
4  C-411/06. sz. ügy (lásd ugyanott), valamint a C-43/12. sz. Bizottság kontra Parlament és 

Tanács ügy (EU:C:2014:298), az ítélet 30. pontja és az abban hivatkozott ítélkezési 

gyakorlat.  
5  C-137/12. sz. Bizottság kontra Tanács ügy (EU:C:2013:675), az ítélet 53. pontja. C-

411/06. sz. Bizottság kontra Parlament és Tanács ügy (EU:C:2009:518), az ítélet 46. 

pontja és az abban hivatkozott ítélkezési gyakorlat. C-490/10. sz. Parlament kontra 

Tanács ügy (EU:C:2012:525) az ítélet 45. pontja. C-155/07 sz. Parlament kontra Tanács 

ügy (EU:C 2008:605), az ítélet 34. pontja. 
6  C-300/89. sz. Bizottság kontra Tanács (titán-dioxid) ügy (EU:C:1991:244), az ítélet 17–

25. pontja. 
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bűncselekmények fogalommeghatározása tekintetében hozzáigazítja az uniós jogi 

keretrendszert a legfrissebb nemzetközi normákhoz és kötelezettségekhez.  

 

E nemzetközi normák és kötelezettségek megtalálhatók különösen az Egyesült Nemzetek 

Biztonsági Tanácsának 2014. szeptember 24-én elfogadott, a nemzetközi békét és biztonságot 

veszélyeztető terrorista cselekmények által okozott fenyegetésekről szóló 2178(2014) számú 

határozatában1; az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményének2 2015 

májusában elfogadott kiegészítő jegyzőkönyvében3, Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) 

2012-ben kiadott, a terrorizmusfinanszírozást érintő ajánlásai közül a terrorizmusfinanszírozás 

bűncselekménnyé nyilvánításáról szóló 5. ajánláshoz fűzött felülvizsgált értelmezés4. A 

felülvizsgált értelmezés Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 2178(2014) számú 

határozata fényében egyértelművé teszi, hogy az 5. ajánlás azt írja elő az országoknak, hogy 

nyilvánítsák bűncselekménnyé azon egyének utazásának finanszírozását, akik 

terrorcselekmények elkövetése, tervezése vagy előkészítése, vagy azokban való részvétel, 

illetve terrorista kiképzés nyújtása vagy terrorista kiképzésben való részvétel céljából a 

tartózkodási helyük vagy állampolgárságuk szerinti államtól eltérő államba utaznak. 

 

Az elfogadott szöveg nagyobb része a bűncselekmények meghatározásának és a természetes 

személyekkel szembeni szankcióknak az összehangolásáról (2–16. cikk), valamint a jogi 

személyek felelősségéről és a velük szembeni szankciókról (17. és 18. cikk) szól.  

 

A 2. cikk a következő rendelkezésekre vonatkozó meghatározásokkal foglalkozik. A javaslat 

3. cikke meghatározza, hogy mely bűncselekmények tekintendők terrorista 

bűncselekménynek a tagállamokban. A 4. cikk a terrorista csoporthoz kapcsolódó 

bűncselekményekről szól, előírja a tagállamok számára, hogy nyilvánítsák bűncselekménnyé 

a terrorista csoport irányítását vagy a terrorista csoport tevékenységeiben annak tudatában 

való részvételt, hogy az hozzájárul a terrorista csoport bűncselekményeihez. Az 5. cikk 

meghatározza a terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatás fogalmát. A 6. 

cikk tiltja személy vagy személyek toborzását abból a célból, hogy terrorista bűncselekményt 

kövessenek el vagy hozzájáruljanak terrorista bűncselekmény elkövetéséhez, vagy ebből a 

célból társasághoz vagy csoporthoz csatlakozzanak.  A 7. cikk büntetendővé nyilvánítja a 

terrorista kiképzés nyújtását. A 8. cikk bűncselekménnyé nyilvánítja a terrorista kiképzésben 

való részvételt, a 9. cikk pedig a terrorista céllal más országba történő utazást. A 10. cikk arra 

kötelezi a tagállamokat, hogy nyilvánítsák bűncselekménnyé a terrorizmus céljából való 

utazást lehetővé tévő magatartást. A 11. cikk arra kötelezi a tagállamokat, hogy nyilvánítsák 

bűncselekménnyé az olyan pénzeszközök nyújtását, amelyeket terrorista bűncselekmények, 

valamint terrorista csoportokhoz vagy terrorista tevékenységekhez kapcsolódó 

                                                 
1  http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf 
2  196. szerződés: az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményének 

kiegészítő jegyzőkönyve – Varsó, 2005. május 16. – 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196 
3  217. szerződés: az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló kiegészítő 

jegyzőkönyve – Riga, 2015. október 22. – https://www.coe.int/en/web/conventions/full-

list/-/conventions/treaty/217. Az Európai Unió 2015. október 22-én írta alá a kiegészítő 

jegyzőkönyvet és az egyezményt.  
4  Az FATF ajánlásairól és azok értelmezésről az alábbi honlapon tájékozódhat: 

http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatin

gmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html 

http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html
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bűncselekmények elkövetésére használnak fel. A 12. cikk a terrorista tevékenységekhez 

kapcsolódó egyéb bűncselekményekről, például a minősített lopásról, a zsarolásról és a 

hivatalos okmányok terrorista cselekmények céljából történő hamisításáról és felhasználásáról 

rendelkezik. A javaslat 13–23. cikke általános rendelkezéseket tartalmaz a javaslat 3–12. 

cikkében említett bűncselekményekkel kapcsolatban, például a természetes személyekkel 

szembeni szankciókról (15. cikk), az enyhítő körülményekről (16. cikk), a jogi személyek 

felelősségéről és a velük szembeni szankciókról (17. és 18. cikk), a javaslatban említett 

bűncselekményekkel kapcsolatos joghatóságról és büntetőeljárás alá vonásáról (19. cikk), a 

nyomozási eszközökről és az elkobzásról (20. cikk), a nyilvános izgatásnak minősülő online 

tartalmak elleni intézkedésekről (21. cikk), a terrorista bűncselekményekre vonatkozó 

információcseréről és együttműködésről szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/671/IB tanácsi 

határozat1 módosításairól (22. cikk) és az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben 

tartásáról (23. cikk). A javaslat 27–31. cikke záró rendelkezéseket tartalmaz a terrorizmus 

elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB kerethatározat felváltásáról (27. cikk), az átültetésről 

(28. cikk), a Bizottság jelentéstételi kötelezettségeiről (29. cikk), a hatálybalépésről (30. cikk) 

és a címzettekről (31. cikk).  

 

Ezek a rendelkezések hat cím közül négyben szerepelnek: I. cím – Tárgy és 

fogalommeghatározások, II. cím – Terrorista bűncselekmények és terrorista csoporthoz 

kapcsolódó bűncselekmények, III. cím – Terrorista tevékenységekhez kapcsolódó 

bűncselekmények, IV. cím – A terrorista bűncselekményekkel, a terrorista csoporthoz 

kapcsolódó bűncselekményekkel és a terrorista tevékenységekhez kapcsolódó 

bűncselekményekkel kapcsolatos általános rendelkezések. A VI. cím a valamennyi irányelv 

tekintetében közös záró rendelkezéseket tartalmazza.  

 

A fentieken kívül a javaslat egyetlen címben, az V.-ben tartalmaz a terrorizmus áldozatainak 

védelmére, támogatására és jogaira vonatkozó rendelkezéseket. A 24. és a 26. cikk, valamint 

megfelelő preambulumbekezdéseik foglalkoznak a kérdéssel.  

 

A 24. cikk megköveteli a tagállamoktól annak biztosítását, hogy az irányelv hatálya alá 

tartozó bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás vagy büntetőeljárás megindítása ne 

függjön a terrorizmus áldozatainak vagy az ilyen bűncselekmény által érintett egyéb 

személynek a bejelentésétől vagy feljelentésétől, és hogy a terrorizmus áldozatai sajátos 

szükségleteinek megfelelő segítő szolgálatok a tagállamok nemzeti veszélyhelyzet-reagálási 

infrastruktúrája keretébe tartozó mechanizmusoknak és protokolloknak megfelelően azonnal 

rendelkezésre álljanak. Ez a cikk a megfelelő orvosi ellátás és a jogi segítségnyújtás 

rendelkezésre állását is biztosítja a terrorizmus áldozatai számára. A 25. cikk megköveteli a 

tagállamoktól a terrorizmus áldozatainak és családtagjaiknak védelmét szolgáló intézkedések 

meghozatalát. A 26. cikk biztosítja a terrorizmus más tagállamban lakóhellyel rendelkező 

áldozatainak jogait.  

 

Megjegyzendő, hogy ezek a rendelkezések, konkrétan a 24. és a 25. cikk többször, szinte 

szisztematikusan hivatkozik a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és 

védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2019/29/EU irányelvre2. Az 

                                                 
1  HL L 253., 2005.9.29., 22. o.   
2  Az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/EU irányelve (2012. október 25.) a 

bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 

minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról 

(HL L 315., 2012.11.14., 57. o.). 
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elfogadott szövegben megjelenő ezen hivatkozások az intézményközi tárgyalások 

eredményének megfelelőek.    

 

V. A megfelelő jogalap meghatározása  

 

A javaslat céljának és tartalmának fenti elemzése alapján nyilvánvalónak tűnik, hogy az aktus 

egyértelműen elsődleges jellegű összetevője a terrorizmus ellen a büntetőjog harmonizációja 

révén történő küzdelem, ezért teljes mértékben indokolt az EUMSZ 83. cikke (1) 

bekezdésének jogalapként történő használata.  

 

Ennélfogva azt is értékelni kell, hogy a terrorizmus áldozatainak védelmére, támogatására és 

jogaira vonatkozó rendelkezések (a javaslat 24–26. cikke) célja és tartalma az aktus 

egyenértékű vagy szintén elsődleges jellegű összetevői, és ennélfogva szükséges-e az 

EUMSZ 82. cikke (2) bekezdése c) pontjának belefoglalása a javaslat jogalapjaként, vagy épp 

ellenkezőleg, ezek járulékos összetevőknek tekintendők, ami indokolná e cikk mint jogalap 

törlését.   

 

Ebben az összefüggésben érdemes megjegyezni, hogy az elfogadott szöveg 24–26. cikkének 

és a 2012/29/EU irányelv összehasonlító elemzése alapján az elfogadott szöveg jelentős 

mértékben épít a meglévő rendelkezésekre és mechanizmusokra anélkül, hogy jelentős 

módosításokat vezetne be a meglévő jogi keretbe. Elsősorban ahhoz járul hozzá, hogy a 

terrorizmus áldozatainak sajátos szükségletei láthatóbbá váljanak.  

 

Az összesen 31 cikkből mindössze három foglalkozik az áldozatok jogaival, és e 

rendelkezések mindegyike – és megfelelő preambulumbekezdéseik – hangsúlyozza, hogy 

sajátos szükségleteket elégítenek ki, nevezetesen a szöveg fő részeiben meghatározott 

bűncselekmények áldozatainak szükségleteit. Ezeket a szükségleteket mindenesetre a már 

meglévő jogi keret alapján és a 2012/29/EU irányelvvel létrehozott mechanizmusok 

segítségével már orvosolják.  

 

A 2012/29/EU irányelv testesíti meg a terrorizmus áldozatainak védelmének, támogatásának 

és jogainak általános jogi keretét létrehozó jogszabályt. A 2012/29/EU irányelv az EUMSZ 

82. cikkének (2) bekezdésén alapul. A javaslat 24–26. cikkében foglalt rendelkezések célja e 

jogi keret kiegészítése. Az elfogadott szöveg 24. cikkének (7) bekezdése alapján „ez az 

irányelv a 2012/29/EU irányelvben foglalt intézkedéseken felül és azok sérelme nélkül 

alkalmazandó”. 

 

A rendelkezések és megfelelő preambulumbekezdéseik részletes elemzése megerősíti e 

kijelentést. A javaslat érintetlenül hagyja az „áldozat” 2012/29/EU irányelvben említett 

meghatározását. A 24. cikk (1) bekezdése megismétli a 2012/29/EU irányelv 40. 

preambulumbekezdésében már szereplő alapelvet (a bűncselekményekre vonatkozó nem 

hivatalos büntetőeljárás lefolytatása). A (2) bekezdés a 2012/29/EU irányelv szerint már 

meglévő segítő szolgálatokra utal, és egyértelművé teszi, hogy a szakértői segítséget már 

létező szervezetek nyújthatják. A 24. cikk (3) és (4) bekezdésének rendelkezései nagyban 

építenek a 2012/29/EU irányelv „Tájékoztatás és támogatás nyújtása” című 2. fejezetére. 

Ezenkívül a (4) bekezdés a 2012/29/EU irányelv „A szolgálatok együttműködése és 

koordinációja“ című 26. cikkét tükrözi. A 24. cikk (5) bekezdése a terrorista támadás 

áldozatainak orvosi ellátásával foglalkozik, hangsúlyozva, hogy erre nemzeti egészségügyi 

rendszerüknek megfelelően kerüljön sor. A 2012/29/EU irányelv (38) 

preambulumbekezdésében és 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában már felmerült az 
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áldozatoknak nyújtandó orvosi segítség kérdése. A 24. cikk (6) bekezdése arra a jogi 

segítségre utal, amelyhez az áldozatoknak joguk van hozzáférni „a 2012/29/EU irányelv 13. 

cikkének megfelelően”. A 25. cikk azokra az intézkedésekre vonatkozik, amelyeknek a 

terrorizmus áldozatai védelme érdekében rendelkezésre kell állniuk „a 2012/29/EU 

irányelvnek megfelelően”. A 26. cikk témája a terrorizmus más tagállamban lakóhellyel 

rendelkező áldozatainak jogai. A 2012/29/EU irányelv 17. cikke szintén „A más tagállamban 

tartózkodási hellyel rendelkező áldozatok jogai” címet viseli, és hasonló rendelkezéseket 

tartalmaz. 

 

Különféle egyéb rendelkezések találhatóak a jogi aktusban, például nyomozási eszközök és 

elkobzás, információcsere, online tartalomra vonatkozó intézkedések, valamint 

segítségnyújtás az áldozatoknak és az áldozatok védelme. E rendelkezések azonban látszólag 

nem törekednek egy önálló, sui generis célkitűzés megvalósítására. Inkább úgy tűnik, hogy 

megerősítik és támogatják az elsődleges jellegű összetevőt annak érdekében, hogy átfogó 

választ adjanak az értékek terrorizmus által képviselt súlyos megsértésére. 

 

Ezért bár elvben lehetséges lenne az EUMSZ 82. cikke (2) bekezdése c) pontjának 

hozzáadása a szóban forgó javaslat jogalapjaként, e rendelkezés – a javaslat jelenlegi 

céljainak és tartalmának értékelése fényében – nem vonatkozik elsődleges jellegű vagy azzal 

egyenértékű célkitűzésre vagy összetevőre. Ez az értékelés arra a következtetésre is vezet, 

hogy az áldozatok jogaira vonatkozó elfogadott szöveg rendelkezései nem minősülnek külön, 

önálló célkitűzés megvalósításának. Nem tekinthetők azonban nem másodlagosnak sem a fő 

célkitűzéshez viszonyítva. Ezért úgy tűnik, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata által azon 

kivételes esetre meghatározott kritériumok, amikor egy jogi aktus több megfelelő jogalapon 

nyugodhat, nem teljesülnek kellőképpen. 

 

Ezért tanácsos az áldozatok jogaira vonatkozó rendelkezéseket valószínűleg kiegészítő 

jellegűnek tekinteni a jogi aktus elsődleges összetevőjéhez képest, amelynek célja magas 

szintű biztonság biztosítása az anyagi büntetőjog harmonizációja révén, és ezért az EUMSZ 

82. cikke (2) bekezdése c) pontjának a javaslat jogalapjaként való felvétele feltehetően 

szükségtelen és törlése indokolt.  

 

 

VI. Következtetések és ajánlások 

 

A fenti elemzés fényében levonható a következtetés, hogy az EUMSZ 83. cikkének (1) 

bekezdése tekinthető a terrorizmus elleni küzdelemről, valamint a terrorizmus elleni 

küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti 

és tanácsi irányelvre irányuló javaslat megfelelő jogalapjának, mivel az aktus egyértelműen 

elsődleges jellegű összetevője a terrorizmus ellen a büntetőjog harmonizációja révén történő 

küzdelem. 

 

2017. január 31-i ülésén ezért a Jogi Bizottság 18 támogató szavazattal, két ellenszavazattal és 

két tartózkodással 1úgy határozott, hogy a 82. cikk (2) bekezdésének c) pontja, mint a javaslat 

                                                 
1  A zárószavazáson az alábbi személyek voltak jelen: Pavel Svoboda (elnök), Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (alelnök), Jean-Marie Cavada (előadó), Mady Delvaux(alelnök), 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, 

Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs 

Ferragut, Evelyne Gebhardt, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, 
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jogalapja, törölhető, mivel e rendelkezés – a javaslat jelenlegi céljainak és tartalmának 

értékelése fényében – nem vonatkozik elsődleges jellegű vagy azzal egyenértékű célkitűzésre 

vagy összetevőre.  

 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 

                                                                                                                                                         

António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Szájer 

József, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 


