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Tisztelt Elnök Asszony! 

2018. június 15-i levelében Ön az eljárási szabályzat 39. cikkének (2) bekezdésével 

összhangban a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) nevében felkérte a Jogi 

Bizottságot (JURI), hogy vizsgálja meg az információkhoz, az eljárásokhoz, valamint a 

segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális 

portál létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapja módosításának megfelelőségét az első 

olvasatbeli megállapodásra irányuló intézményközi tárgyalások eredményeinek tükrében.  

 

I – Háttér 

 

A javaslat az eljárási szabályzat 69c. cikkével összhangban intézményközi tárgyalások tárgyát 

képezte. 2018. május 24-én egy háromoldalú egyeztetésen ideiglenes megállapodás született. 

2018. június 20-i levelében a COREPER elnöke (1. rész) tájékoztatta az IMCO elnökét, hogy 

a Tanács elfogadhatja a levél mellékletében meghatározott kompromisszumos szöveget (a 

továbbiakban: kompromisszumos szöveg). 

 

A kompromisszumos szöveg az egységes digitális portál létrehozásáról rendelkezik. A 2. cikk 

értelmében a portál a nemzeti és uniós webhelyekhez kapcsolódó közös felhasználói 

felületből áll, és hozzáférést biztosít a belső piaci jogaikat gyakorló vagy azokat gyakorolni 

kívánó polgárokra és a vállalkozásokra vonatkozó uniós és nemzeti szabályokkal kapcsolatos 

információkhoz, eljárásokhoz, segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz.  

 

Az I. melléklet tartalmazza azon belső piaci jogok, kötelezettségek és szabályok jegyzékét, 

amelyekre vonatkozó információknak az egységes digitális portálon keresztül 

hozzáférhetőnek kell lenniük, ideértve többek között az utazással, a munkával és nyugdíjjal, 

és a járművekkel kapcsolatos információkat. Az I. mellékletben nem felsorolt területekre 

vonatkozó információk az 5. cikkel összhangban csak akkor tehetők hozzáférhetővé a 

portálon keresztül, ha azok az EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése értelmében vett belső piac 

területével kapcsolatos jogok gyakorlására vonatkoznak. 

 

A portál továbbá hozzáférést biztosít az olyan eljárásokra vonatkozó információkhoz és az 

ezekre az eljárásokra mutató linkekhez, amelyeket annak érdekében hoztak létre, hogy a 

felhasználók számára lehetővé tegyék a belső piacon az I. mellékletben felsorolt területeken 

alkalmazandó jogok gyakorlását, illetve a vonatkozó kötelezettségeknek és szabályoknak való 

megfelelést. A II. melléklet tartalmazza azon eljárások jegyzékét, amelyeknek a portálon meg 

kell jelenniük. 

 

A portálnak ezenkívül azokra a „segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokra” 

vonatkozó információkhoz és mutató linkekhez kell hozzáférést biztosítania, amelyekhez a 

polgárok és a vállalkozások a portál által lefedett jogaikkal, kötelezettségeikkel vagy 

eljárásokkal kapcsolatos kérdések és problémák esetén fordulhatnak. A III. melléklet hét ilyen 

szolgáltatást sorol fel, mint például a termékinformációs kapcsolattartó pontok és az EURES. 

A 7. cikk (3) bekezdése értelmében bizonyos feltételek teljesülése esetében az Európai 

Bizottság további szolgáltatásokra mutató linkeket adhat hozzá a portálhoz. Az ilyen 

szolgáltatásoknak minden esetben a rendelet hatálya alá tartozó területeken és célokra kell 



 

RR\1148017HU.docx 3/8 PE612.231v03-00 

 HU 

információt vagy segítséget nyújtaniuk. 

 

A kompromisszumos szöveg előírja a tagállamok és az Európai Bizottság számára az 

információkhoz, az eljárásokhoz, valamint a segítségnyújtó és problémamegoldó 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés nemzeti és uniós szinten történő biztosításának 

kötelezettségét, és megállapít az ilyen információkra, eljárásokra és szolgáltatásokra 

vonatkozó bizonyos minőségi és hozzáférési követelményeket. 

 

A kompromisszumos szöveg 6. cikke értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

felhasználók teljes mértékben online végezhessék el a II. mellékletben felsorolt eljárásokat, 

legalábbis amennyiben ezek az eljárások az adott tagállamban elérhetőek. A 6. cikk ismerteti, 

hogy mely esetekben minősül egy eljárás teljes mértékben online-nak, és előírja, hogy az 

illetékes hatóság előtti személyes megjelenés csak kivételes esetekben kérhető. 

 

A 14. cikkel összhangban a II. mellékletben felsorolt eljárásokkal, valamint a 2005/36/EK (a 

szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv), a 2006/123/EK (a szolgáltatási irányelv), a 

2014/24/EU (a közbeszerzésről szóló irányelv) és a 2014/25/EU (a közüzemi 

közbeszerzésekről szóló irányelv) irányelvben előírt eljárásokkal összefüggésben az Európai 

Bizottság létrehozza az igazolások automatikus, határokon átnyúló cseréjének technikai 

rendszerét. Ennek a rendszernek a célja annak elkerülése, hogy a felhasználóknak be kelljen 

mutatniuk ugyanazt az igazolást minden olyan esetben, amikor valamely más eljárást kell 

elvégezniük. 

 

A 25. cikk előírja az Európai Bizottság számára, hogy a portál felhasználói számára a portál 

szolgáltatásaival kapcsolatos visszajelzések elküldése céljából biztosítson egy 

felhasználóbarát eszközt. A 26. cikk értelmében az Európai Bizottság egy hasonló eszközt 

bocsát rendelkezésre a felhasználóknak a belső piaci jogaik gyakorlása során általuk tapasztalt 

akadályok jelentésére. Az Európai Bizottság és a tagállamok elemzik és megvizsgálják a 

felmerült problémákat, és lehetőség szerint a megfelelő eszközökkel kezelik azokat.  

 

Az Európai Bizottság a javaslata együttes jogalapjaként az EUMSZ 21. cikkének (2) 

bekezdését (az uniós polgárok szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga), az EUMSZ 

48. cikkét (szociális biztonság) és az EUMSZ 114. cikkének (1) bekezdését (belső piac) 

alkalmazta. A kompromisszumos szövegből az EUMSZ 48. cikke törlésre került, így az 

EUMSZ 21. cikkének (2) bekezdése és 114. cikkének (1) bekezdése maradt a javaslat 

együttes jogalapja. 

 

 

II – A Szerződés vonatkozó cikkei 

 

21. cikk 

(az EKSz. korábbi 18. cikke) 

 

1. A Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított 

korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való 

szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. 

 

2. Ha az Unió fellépése bizonyul szükségesnek ahhoz, hogy e célkitűzés megvalósuljon, és a 
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Szerződések nem biztosítják a szükséges hatáskört, az (1) bekezdésben említett jogok 

gyakorlásának megkönnyítése érdekében az Európai Parlament és a Tanács rendes 

jogalkotási eljárás keretében rendelkezéseket fogadhat el. 

 

 

48. cikk 

(az EKSz. korábbi 42. cikke) 

 

Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében a szociális biztonság 

területén elfogadja azokat az intézkedéseket, amelyek a munkavállalók szabad mozgásának 

biztosításához szükségesek; e célból olyan eszközrendszert hoz létre, amely a migráns 

munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint az azok jogán jogosultak számára biztosítja: 

 

a) a különböző országok jogszabályai szerint figyelembe vehető összes időszak összevonását a 

juttatásokhoz való jog megszerzése és fenntartása, valamint a juttatások összegének 

kiszámítása céljából; 

 

b) a juttatások kifizetését a tagállamok területén lakó személyek számára. 

 

Amennyiben a Tanács egy tagja kijelenti, hogy valamely első bekezdés szerinti jogalkotási 

aktus tervezete szociális biztonsági rendszerének fontos vonatkozásait érintené – ideértve 

annak alkalmazási körét, költségét vagy finanszírozási rendszerét –, vagy befolyásolná e 

rendszer pénzügyi egyensúlyát, kérheti, hogy a kérdést terjesszék az Európai Tanács elé. 

Ebben az esetben a rendes jogalkotási eljárást fel kell függeszteni. A felfüggesztéstől számított 

négy hónapon belül az Európai Tanács, a kérdés megvitatása után: 

 

a) a tervezetet visszautalja a Tanács elé, amely megszünteti a rendes jogalkotási eljárás 

felfüggesztését, vagy 

 

b) semmilyen intézkedést nem tesz, vagy új javaslat benyújtására kéri fel a Bizottságot; ebben 

az esetben 

az eredetileg javasolt jogi aktust el nem fogadottnak kell tekinteni. 

 

114. cikk (1) bekezdés 

(az EKSz. korábbi 95. cikke) 

 

1. Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, 

a 26. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítására a következő rendelkezéseket kell 

alkalmazni.  Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében és a 

Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja azokat a 

tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó 

intézkedéseket, amelyek tárgya a belső piac megteremtése és működése. 

 

 

III. A Bíróság ítélkezési gyakorlata a jogalap megválasztásáról 

 

Először is fontos kiemelni az uniós jogi aktusok jogalapjának megválasztására irányadó 

alapelveket. A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint „egy [uniós] intézkedés 
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jogalapjának megválasztásakor objektív, bírósági felülvizsgálatnak alávethető tényezőkből 

kell kiindulni, többek között elsősorban az intézkedés céljából és tartalmából”.1   

 

Ha egy aktus két cél elérésére irányul, vagy két összetevőt foglal magában, és ezek egyike 

elsődlegesnek vagy túlnyomó súlyúnak mutatkozik, míg a másik csak járulékos jellegű, „az 

aktust csak egy jogalapra kell alapítani, mégpedig arra, amelyet az elsődleges vagy döntő cél 

vagy összetevő megkövetel”2.   

 

Egy jogi aktus csak „kivételes” esetben nyugodhat több jogalapon. Ez történik abban az 

esetben, ha egy 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 aktus a különböző 

megfelelő jogalapokra alapítható.3   

 

A fentiekből következik, hogy a javasolt intézkedés célját és tartalmát meg kell vizsgálni 

annak megállapítása érdekében, hogy a jogalap megfelelő-e vagy sem. Jelen esetben az 

említett vizsgálatot a javasolt rendeletnek az intézményközi tárgyalásokat követően előzetesen 

elfogadott célja és tartalma tekintetében kell elvégezni. 

 

 

IV. A kompromisszumos szöveg célja és tartalma 

 

A (73) preambulumbekezdés szerint „e rendelet célja annak biztosítása, hogy a más 

tagállamokban tevékenységet folytató felhasználók online hozzáféréssel rendelkezzenek a 

jogokra, szabályokra és kötelezettségekre vonatkozó átfogó, megbízható, hozzáférhető és 

érthető uniós és nemzeti információkhoz, a határokon átnyúlóan teljes körűen működőképes 

online eljárásokhoz, valamint a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz”.  

 

A (6) preambulumbekezdés részletesebben kifejti, hogy a rendelet hármas célkitűzést követ, 

nevezetesen „azokra a polgárokra és vállalkozásokra nehezedő további adminisztratív terhek 

csökkentése, akik, illetve amelyek belső piachoz fűződő jogaikat, köztük a polgárok szabad 

mozgásának jogát gyakorolják vagy kívánják gyakorolni”, másrészt „a hátrányos 

megkülönböztetés megszüntetése”, harmadrészt „a belső piacon a tájékoztatás, az eljárások, a 

segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások működésének biztosítása”. 

 

A többi preambulumbekezdés hasonló pontosításokat tartalmaz. A (7) preambulumbekezdés 

szerint a kompromisszumos szöveg egy olyan egységes digitális portál létrehozására irányul, 

amely „annak érdekében, hogy az uniós polgárok és vállalkozások élhessenek a belső piacon 

való szabad mozgáshoz való jogukkal”, a polgárok és a vállalkozások számára 

információkhoz való hozzáférést biztosít. A (16) preambulumbekezdés ismerteti, hogy a 

portálnak azokra az információs területekre kell kiterjednie, „amelyek a belső piacon a 

jogaikat gyakorló és kötelezettségeiket teljesítő polgárok és vállalkozások számára 

                                                 
1 Lásd a C-411/06. sz. Bizottság kontra Parlament és Tanács ügyben 2009. szeptember 8-án hozott ítélet 

(EU:C:2009:518) 45. pontját. 
2 Lásd a T-526/10. sz. Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Bizottság ügyben 2013. április 25-én hozott ítélet 

(EU:C:2013:215) 66. pontját. 
3 Lásd a C-155/07. sz. Parlament kontra Tanács ügyben 2008. november 6-án hozott ítélet (EU:C:2008:605) 35-

36. pontját. 
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relevánsak”. Hasonlóképpen, a (23) preambulumbekezdés előírja, hogy a tagállamoknak 

gondoskodniuk kell bizonyos eljárások online elérhetőségéről „annak érdekében, hogy a 

polgárok és a vállalkozások további szükségtelen adminisztratív terhek nélkül közvetlenül 

élvezhessék a belső piac előnyeit”. 

 

A rendeletre irányuló javaslat tükrözi a fent említett célokat. Az I. mellékletben felsorolt azon 

területek, amelyekre vonatkozó információkat a portálon keresztül hozzáférhetővé kell tenni, 

mind olyan ügyekkel kapcsolatosak, amelyek valószínűsíthetően relevánsak a szabad 

mozgásra való jogukat gyakorló polgárok és vállalkozások szempontjából. A fent említett 

területekkel kapcsolatos, könnyen hozzáférhető információk bizonyos minőségi 

követelményeknek megfelelő nyújtása várhatóan jelentősen hozzájárulhat az ilyen jogok 

gyakorlásának megkönnyítéséhez.  

 

Hasonlóképpen, a II. melléklet olyan eljárásokat sorol fel, amelyeknek teljes mértékben 

online elvégezhetőnek kell lenniük, máskülönben jelentős akadályokat jelentenének a 

határokon átnyúló tevékenységet folytató, vagy ilyen tevékenységet folytatni kívánó polgárok 

és vállalkozások számára. A tagállamok annak biztosítására irányuló kötelezettsége, hogy a 

leendő hallgatók tanulmányi ösztöndíjat igényelhetnek, a migráns munkavállalók születési 

anyakönyvi kivonatot igényelhetnek, vagy a jövedelemadó-bevallás külföldről is benyújtható 

lehessen személyes megjelenés nélkül, elősegíti a polgárok és vállalkozások belső piaci 

jogainak gyakorlását. 

 

Fontos megjegyezni, hogy amint azt a javaslat indokolása is egyértelművé teszi, a 

rendelettervezet „nem érinti [...] szabályok vagy eljárások tartalmát vagy hatáskörét.” A 

kompromisszumos szöveg ezt az elvet az 1. cikk (3) bekezdésében és a (25) 

preambulumbekezdésben rögzíti. Az utóbbi preambulumbekezdés egyértelművé teszi, hogy a 

javasolt rendelet „nem határoz meg anyagi vagy eljárási szabályokat a II. melléklet hatálya 

alá tartozó területeken, az adóügyi kérdéseket is beleértve” csupán meghatározza „az ilyen 

eljárások teljes mértékben online elérhetővé tételéhez szükséges technikai követelményeket, 

amennyiben az adott eljárások az érintett tagállamban léteznek”. 

 

 

V. Elemzés és a megfelelő jogalap meghatározása 

 

Az EUMSZ 114. cikkének (1) bekezdése értelmében az Európai Parlament és a Tanács 

elfogadja azokat a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 

közelítésére vonatkozó intézkedéseket, amelyek tárgya a belső piac megteremtése és 

működése. Az EUMSZ 114. cikkének (2) bekezdése szerint azonban a személyek szabad 

mozgásával kapcsolatos intézkedések nem alapulhatnak az előző bekezdésen. 

 

Az EUMSZ 21. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok területén való szabad 

mozgáshoz és tartózkodáshoz való, az EUMSZ 21. cikkének (1) bekezdése szerint minden 

uniós polgárt megillető jog gyakorlásának megkönnyítése érdekében az Európai Parlament és 

a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében rendelkezéseket fogadhat el. 

 

Célkitűzéseit és tartalmát tekintve egyértelmű, hogy a kompromisszumos szöveg elsősorban 

egy olyan egységes digitális portál létrehozására vonatkozik, amelynek célja azoknak az 

akadályoknak az elhárítása, amelyekkel a vállalkozások és a polgárok belső piaci jogaik 
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gyakorlásakor szembesülnek. Figyelembe véve, hogy a kompromisszumos szöveg a 

személyek szabad mozgását nem mint járulékos kérdést, hanem a vállalkozások és polgárok 

belső piachoz fűződő egyéb jogaival egyenértékű aspektust érinti, megfelelő az EUMSZ 114. 

cikke (1) bekezdésének és 21. cikke (2) bekezdésének kettős jogalapként történő alkalmazása. 

 

Ami az EUMSZ 48. cikkét illeti, a kompromisszumos szöveg valóban érinti a szociális 

biztonság területét. Az I. mellékletben szereplő felsorolás például magában foglalja a 

következőket: „társadalombiztosítási jogok és kötelezettségek az Unióban (munkáltatóként 

való regisztráció, a munkavállalók bejelentése, a munkavállaló munkaszerződésének 

megszűnéséről való értesítés, társadalombiztosítási járulékok fizetése, a nyugdíjakhoz 

kapcsolódó jogok és kötelezettségek)”. Ennek eredményeképpen az egységes digitális 

portálnak hozzáférést kell biztosítania a releváns információkhoz és a fent említett ügyekhez 

kapcsolódó eljárásokhoz és szolgáltatásokhoz. Hasonlóképpen, mivel a II. melléklet 

kiegészült „az alkalmazandó jogszabályoknak a 883/2004/EK rendelet (a szociális biztonsági 

rendszerek koordinálásáról szóló rendelet) II. címe szerinti meghatározására irányuló 

kérelemmel”, a megfelelő határozat megszerzésére irányuló eljárásokat a kompromisszumos 

szöveg értelmében online hozzáférhetővé kell tenni. 

 

Azonban a rendelet célját és tartalmát figyelembe véve, és tekintettel különösen arra, hogy a 

jogalkotó kifejezetten rögzítette, hogy nem szándéka érinteni a II. mellékletben felsorolt 

ügyekhez kapcsolódó anyagi és eljárási szabályokat, így a szociális biztonságra vonatkozó 

szabályokat sem, a szociális biztonsági terület a kompromisszumos szövegben csak 

másodlagos jelentőségűnek tűnik. A polgárok és vállalkozások belső piaci jogainak 

gyakorlása előtti akadályok megszüntetésére irányuló célkitűzések nem tekinthetők olyan 

célkitűzéseknek, amelyek „elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz, anélkül hogy az 

egyik a másikhoz képest másodlagos vagy közvetett lenne”. Másként fogalmazva, az EUMSZ 

48. cikke nem felel meg a Bíróság által az együttes jogalapok tekintetében meghatározott 

kritériumoknak, így nem alkalmazható a szóban forgó jogi aktus harmadik jogalapjaként.  

 

 

VI. Következtetés és ajánlás 

 

A fentiekre tekintettel, az EUMSZ 21. cikkének (2) bekezdése és 114. cikkének (1) bekezdése 

megfelelő együttes jogalapot szolgáltatnak a kompromisszumos szöveghez. 

 

A Jogi Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy az információkhoz, az eljárásokhoz, 

valamint a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító 

egységes digitális portál létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat megfelelő jogalapja az EUMSZ 21. 

cikkének (2) bekezdése és 114. cikkének (1) bekezdése.  

 

2018. július 10-i ülésén a Jogi Bizottság ennek megfelelően 18 szavazattal egyhangúlag1 úgy 

határozott, hogy az információkhoz, az eljárásokhoz, valamint a segítségnyújtó és 

                                                 
1 A zárószavazáson jelen vannak: Pavel Svoboda (elnök), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg (alelnökök), Axel Voss (a vélemény előadója), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Răzvan Popa, Emil Radev, Francis Zammit Dimech, 

Tadeusz Zwiefka. 
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problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális portál 

létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló javaslat (a lefolytatott nemzetközi tárgyalások során eszközölt 

módosítások szerint) megfelelő jogalapja az EUMSZ 21. cikkének (2) bekezdése és 114. 

cikkének (1) bekezdése. 

 

Kérem, Elnök Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem. 

 

 

Pavel Svoboda 

 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 


