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Ön 2021. január 7-én kelt levelében1 tájékoztatta az elnököt a Parlament és a Tanács között az 
Európai horizontról szóló két javaslat, valamint az EUMSZ 173. cikke (3) bekezdésének az 
Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslat 
(COM(2018) 436 final – 2018/0225 (COD))2 jogalapjából való törlése tárgyában létrejött 
ideiglenes megállapodásról. 

Az elnök 2021. január 19-én kelt levelében3 a Jogi Bizottság elé terjesztette a jogalap javasolt 
módosításának kérdését. 

A bizottság 2021. február 4-i ülésén megvizsgálta a fenti kérdést a Parlament eljárási 
szabályzatának 40. cikkének megfelelően.

1 D (2021) 157.
2 COM(2018) 436 final, 2016. november 30.
3 D300232, 2021. január 19.
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I – Háttér

A Bizottság 2018. június 7-én elfogadta a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó, 
„Európai horizont” elnevezésű kutatási és innovációs keretprogramra (a továbbiakban: a 
keretprogram)4 vonatkozó javaslatot, valamint a javaslat által létrehozott, a keretprogram 
végrehajtására irányuló egyedi programra (a továbbiakban: az egyedi program) vonatkozó 
javaslatot.

A javaslat a Szerződés iparpolitikára és kutatásra vonatkozó rendelkezésein, nevezetesen az 
EUMSZ 173. cikkének (3) bekezdésén és 182. cikkének (4) bekezdésén alapult. E 
rendelkezések kombinálásának eredményeként a javaslat a rendes jogalkotási eljárás 
alkalmazását vonta maga után. A Jogi Szolgálat 2018. szeptember 26-i jogi véleményében 
arra a következtetésre jutott, hogy a Bizottság által elfogadott javaslat megfelelő módon közös 
jogalapon alapul.

A Parlament első olvasatának 2019. áprilisi elfogadását megelőző intézményközi tárgyalások 
során azonban a két társjogalkotó megállapodott a javaslat tartalmának jelentős 
módosításáról. Ennek eredményeként a Tanács a jogalap megváltoztatását javasolta úgy, hogy 
csak az EUMSZ 182. cikkének (4) bekezdése maradjon jogalap. Ez a módosítás azt vonná 
maga után, hogy a rendes jogalkotási eljárás többé nem alkalmazandó, mivel az EUMSZ 182. 
cikkének (4) bekezdése különleges jogalkotási eljárás alkalmazását írja elő, amelyben a 
Parlamenttel csak konzultálni kell.

A Tanács javaslatát követően a három intézmény 2019. április 9-én véleménycserét tartott a 
jogalap javasolt módosításáról a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás5 (25) bekezdésével összhangban. A véleménycsere a három 
intézmény arra vonatkozó egyetértésével zárult, hogy a javaslat jelentős módosításai hatással 
voltak a jogalap meghatározására.

A Parlament 2019. április 17-én elfogadta a javaslattal kapcsolatban első olvasatban 
kialakított álláspontját, és továbbra is a bizottsági javaslatban említett jogalappal azonos 
jogalapra támaszkodott. A jogalkotási állásfoglalás azonban kifejezetten rögzítette, hogy a 
jogalapot az eljárás egy későbbi szakaszában ki kell igazítani az intézményközi tárgyalások 
során a javaslat szövege tekintetében elfogadott jelentős változtatások miatt.6 Ugyanezen a 
napon a Tanács konzultációs kérelmet nyújtott be a Parlamenthez. A Parlamenttel folytatott 
konzultáció tárgyát képező szöveg jogalapja kizárólag az EUMSZ 182. cikkének (4) 
bekezdése volt, annak tartalma pedig a Parlament első olvasatbeli álláspontjának felel meg.

II – A Szerződés vonatkozó cikkei

A Szerződésnek az egyedi program jogalapjának értékelése szempontjából releváns 
rendelkezései a következők:

4 COM(2018) 435 final, 2018. június 7.
5 HL L 123., 2016.5.12, 1. o.
6 P8_TA(2019)0396.
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XVII. CÍM
IPAR

173. cikk
(az EKSz. korábbi 157. cikke)

1. Az Unió és a tagállamok biztosítják az uniós ipar versenyképességéhez szükséges 
feltételek meglétét.

E célból – összhangban a nyitott és versengő piacok rendszerével – fellépésük arra 
irányul, hogy:

– felgyorsítsák az ipar alkalmazkodását a strukturális változásokhoz;

– ösztönözzék egy olyan környezet kialakítását, amely az Unió egész területén kedvez a 
kezdeményezéseknek és a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – 
fejlődésének;

– ösztönözzék egy olyan környezet kialakítását, amely kedvez a vállalkozások közötti 
együttműködésnek;

– elősegítsék az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési politikákban rejlő ipari 
lehetőségek jobb kihasználását.

2. A tagállamok a Bizottsággal kapcsolatot tartva konzultálnak egymással, és amennyiben 
szükséges, összehangolják fellépésüket. A Bizottság megtehet minden hasznos 
kezdeményezést az összehangolás előmozdítása érdekében, különös tekintettel az 
iránymutatások és mutatók megállapítására, a bevált gyakorlatok cseréjének 
megszervezésére, valamint az időszakonkénti felülvizsgálat és kiértékelés szükséges 
elemeinek kialakítására irányuló kezdeményezésekre. Az Európai Parlamentet teljes 
körűen tájékoztatni kell.

3. Az Unió a Szerződések egyéb rendelkezései alapján folytatott politikái és tevékenysége 
útján hozzájárul az (1) bekezdésben meghatározott célkitűzések eléréséhez. Az Európai 
Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, a Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal folytatott konzultációt követően egyedi intézkedéseket hozhat a 
tagállamokban végrehajtott olyan fellépések támogatására, amelyek az (1) bekezdésben 
kitűzött célok megvalósítására irányulnak, kizárva azonban a tagállamok törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen harmonizációját.

E cím nem szolgáltat alapot ahhoz, hogy az Unió bármilyen olyan intézkedést vezessen be, 
amely a verseny torzulásához vezethet, vagy amely adórendelkezéseket vagy a 
munkavállalók jogait és érdekeit érintő rendelkezéseket tartalmaz.

[...]
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XIX. CÍM
KUTATÁS, TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS ŰRKUTATÁS

[...]
182. cikk

(az EKSz. korábbi 166. cikke)

1. Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, a Gazdasági 
és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően többéves keretprogramot fogad 
el, amely felöleli az Unió valamennyi tevékenységét.

A keretprogram

– meghatározza azokat a tudományos és technológiai célkitűzéseket, amelyeket a 180. 
cikkben előirányzott tevékenységekkel kell megvalósítani, és rögzíti az ezekkel kapcsolatos 
prioritásokat;

– kijelöli e tevékenységek irányvonalait;

– rögzíti az Unió keretprogramban való pénzügyi részvételének legmagasabb teljes 
összegét és részletes szabályait, valamint az egyes előirányzott tevékenységekre vonatkozó 
részösszegeket.

2. A keretprogramot a helyzet változásának megfelelően ki kell igazítani, illetve ki kell 
egészíteni.

3. A keretprogram végrehajtása az egyes tevékenységeken belül kialakított egyedi 
programok útján történik. Minden egyedi programban meg kell határozni 
végrehajtásának részletes szabályait, rögzíteni kell időtartamát és rendelkezni kell a 
szükségesnek ítélt eszközökről. Az egyedi programokban rögzített, szükségesnek ítélt 
összegek nem léphetik túl a keretprogramra és az egyes tevékenységekre megállapított 
teljes összeg felső határát.

4. A Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében, az Európai Parlamenttel és a 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően fogadja el az egyedi 
programokat.

5. A többéves keretprogramban tervezett tevékenységek kiegészítéseként az Európai 
Parlament és a Tanács a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően, rendes jogalkotási eljárás keretében megállapítja az európai kutatási térség 
megvalósításához szükséges intézkedéseket.

III – Az EUB ítélkezési gyakorlata a jogalap megválasztásáról

Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint egy uniós jogi aktus jogalapja megválasztásának olyan 
objektív elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági felülvizsgálatra; ezek közé 
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tartozik az adott aktus célja és tartalma is.7

Kettős jogalapot kell alkalmazni abban az esetben, ha egy jogi aktus két vagy több 
elválaszthatatlanul kapcsolódó, különböző jogalapokra utaló elemet érint, amelyek közül 
egyik sem meghatározó a másikhoz képest – ebben az esetben a vonatkozó jogalapok 
együttesen alkalmazhatók8, amennyiben azok eljárási szempontból összeegyeztethetők.9

Ha azonban valamely intézkedés két cél elérésére irányul, vagy két összetevőt foglal 
magában, és ezen célok vagy összetevők egyike elsődlegesnek mutatkozik, míg a másik 
csupán járulékos jellegű, az aktust egy jogalapra kell alapítani, mégpedig arra, amelyet az 
elsődleges cél vagy összetevő megkövetel.10

IV – A javasolt intézkedés célja és tartalma, elemzés és a megfelelő jogalap 
megteremtése

A szóban forgó intézkedés fent említett ítélkezési gyakorlat által megkövetelt célját és 
tartalmát illetően meg kell jegyezni, hogy az egyedi program célja – amint az a címéből is 
kitűnik – a keretprogram végrehajtása. A javaslat 2. cikkének (1) bekezdése szerint továbbá az 
egyedi programnak hozzá kell járulnia a keretprogram általános és egyedi célkitűzéseihez.

E tekintetben a keretprogram 3. cikkének (1) bekezdése szerint a keretprogram általános 
célkitűzése többek között „az Unió tudományos és technológiai bázisainak megerősítése, az 
Unió versenyképességének – többek között az uniós ipar terén történő – fokozása” minden 
tagállamban. Ez a megfogalmazás a keretprogramban található párhuzamos pályákra utal, 
mivel az mind a kutatásra, mind pedig az Unió ipari versenyképességére összpontosít.

E két pálya létezése megjelenik a keretprogram 1. cikkének (2) bekezdésében is, amely 
előírja, hogy a programot a javaslat által létrehozott egyedi programon és a 294/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: EIT-rendelet)11 létrehozott, az EIT-
nek nyújtott pénzügyi hozzájáruláson keresztül kell végrehajtani.

E tekintetben meg kell jegyezni, hogy az EIT-rendelet kizárólag az EUMSZ 173. cikkének (3) 

7 Lásd – többek között – a C-43/12. sz., Bizottság kontra Parlament és Tanács ügyben 2014. május 6-án hozott 
ítélet (EU:C:2014:298) 29. pontját, valamint a C-263/14. sz., Parlament kontra Tanács ügyben 2016. június 14-én 
hozott ítélet (EU:C:2016:435) 43. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.
8 Lásd a C-165/87. sz. Bizottság kontra Tanács ügyben 1988. szeptember 27-én hozott ítélet (EU:C:1988:458) 11–
13. pontját; lásd a C-411/06. sz. Bizottság kontra Parlament és Tanács ügyben 2009. szeptember 8-án hozott ítélet 
(EU:C:2009:518) 46–47. pontját; lásd a C-271/94. sz. Parlament kontra Tanács ügyben 1996. március 26-án hozott 
ítélet (EU:C:1996:133) 32. pontját; lásd a C-178/03. sz. Bizottság kontra Parlament és Tanács ügyben 2006. január 
10-én hozott ítélet (EU:C:2009:4) 42–43. pontját; lásd a C-155/07. sz. Parlament kontra Tanács ügyben 2008. 
november 6-án hozott ítélet (EU:C:2008:605) 35–36. pontját.
9 Amennyiben két vagy több jogalap együttesen lenne alkalmazandó, azonban az azokban foglalt eljárások 
összeegyeztethetetlenek, a két jogalap együttes alkalmazásával nem lehet veszélyeztetni egyik eljárás 
hatékonyságát sem. lásd a C-300/89. sz. Bizottság kontra Tanács („titán-dioxid”) ügyben 1991. június 11-én hozott 
ítélet (EU:C:2009:244) 19–20. pontját;
10 A C-36/98. sz., Spanyolország kontra Tanács ügyben [2001] hozott ítélet (EU:C:2001:64) 59. pontja; a C-
211/01. sz., Bizottság kontra Tanács ügyben [2003] hozott ítélet (EU:C:2003:452) 39. pontja; a C-338/01. sz., 
Bizottság kontra Tanács ügyben [2004] hozott ítélet (EU:C:2004:253) 55. pontja; a C-94/03. sz., Bizottság kontra 
Tanács ügyben [2006] hozott ítélet (EU:C:2006:2) 35. pontja; a C-178/03. sz., Bizottság kontra Parlament és 
Tanács ügyben [2006] hozott ítélet (EU:C:2006:4) 42. pontja.
11 Az Európai Parlament és a Tanács 294/2008/EK rendelete (2008. március 11.) az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet létrehozásáról (HL L 97., 2008.4.9., 1. o.).
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bekezdése szerinti ipari jogalapon alapul. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat (átdolgozás) 
(COM(2019) 331 final – 2019/0151 (COD))12 (a továbbiakban: új EIT-rendelet) szintén az 
EUMSZ 173. cikkének (3) bekezdésén alapul.

Mindezek alapján meg kell jegyezni, hogy az intézményközi tárgyalások során a javaslattal 
kapcsolatban bevezetett fő módosítások i. egyrészt az EIT-re vonatkozó rendelkezéseknek a 
javaslat szövegéből13 a keretprogram szövegébe14, ii. másrészt pedig az Európai Innovációs 
Tanács (a továbbiakban: EIC) létrehozására vonatkozó rendelkezéseknek a keretprogramba15 
való áthelyezésében nyilvánultak meg.

Az új EIT-rendelet 3. cikke szerint az EIT küldetése, hogy „a tagállamok és az Unió 
innovációs kapacitásának megerősítésével hozzájáruljon a fenntartható európai uniós 
gazdasági növekedéshez és versenyképességhez”. Ezt a célt „a tudásháromszög – 
felsőoktatás, kutatás és innováció – egész Európai Unióban való integrálásának 
támogatásával” éri el.

Ez a küldetés rámutat arra, hogy az EIT célja, hogy hidat teremtsen az ipar, a felsőoktatás és a 
kutatás között az Unió gazdasági fejlődésének megerősítése érdekében. Ez a célkitűzés az 
EUMSZ 173. cikk (1) bekezdésében meghatározott, „az innovációs, kutatási és 
technológiafejlesztési politikákban rejlő ipari lehetőségek jobb kihasználását” elősegítő 
célkitűzés hatálya alá tartozik, amelynek elérése érdekében az 173. cikk (3) bekezdése a 
rendes jogalkotási eljárás alkalmazását írja elő. Az új EIT-rendeletre irányuló bizottsági 
javaslat indokolásában is ugyanez, az EUMSZ 173. cikkének (3) bekezdése szerinti célkitűzés 
szerepel.

Az EIT és a javaslat – valamint az erre vonatkozó keretprogram – ipari eleme közötti 
kapcsolatot bizonyítja továbbá a keretprogramra vonatkozó bizottsági javaslatot kísérő 
indokolás is. Az indokolás 2. pontja különösen rögzíti, hogy az EIT „az EUMSZ »Ipari« 
címéből származik”.

Ezenkívül – amint arra a fenti 14. pont is rámutat – a javaslat eredetileg az EIC létrehozására 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazott. A javaslat 9. cikke értelmében az EIC az Európai 
horizont program III. pillérének („Innovatív Európa”) keretébe tartozó cselekvések 
végrehajtására irányul. E tekintetben a javaslatot kísérő bizottsági indokolás szerint ez az 
egyetlen csatorna az áttörést jelentő piacteremtő innováció uniós támogatásának. Az EIC 
piacteremtő innováció ösztönzésére irányuló célja így olyan tulajdonság, amely azt a javaslat 
ipari aspektusába helyezi, amennyiben célja az innovációs politika ipari potenciáljának jobb 
kihasználása, amint azt az EUMSZ 173. cikkének (3) bekezdése az EUMSZ 173. cikkének (1) 
bekezdésével összefüggésben előírja.

Ugyanakkor a Parlamenttel való konzultáció tárgyává tett, az intézményközi tárgyalások 
során elfogadott változtatásokat megismétlő és a Parlament első olvasatbeli álláspontjában 
tükröződő szövegből a javaslat 9. cikkének szövegét törölték, és azt áthelyezték a 

12 COM(2019) 331 final, 2019. július 11.
13 Lásd a javaslat mellékletének 3. részét.
14 Lásd a keretprogramról szóló első olvasatbeli parlamenti álláspont Ia. mellékletét (P8_TA(2019)0395).
15 U.o., 7a. cikk
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keretprogram szövegébe (lásd a fenti 14. pontot).

A fenti megfontolások azt mutatják, hogy az EIT-re vonatkozó valamennyi rendelkezésnek és 
az EIC létrehozására vonatkozó rendelkezéseknek a javaslatból a keretprogramba való 
áthelyezésével a javaslat tartalma lényegesen megváltozott. Következésképpen az EIT 
rendelkezéseiben és az EIC létrehozására vonatkozó rendelkezésekben foglalt ipari célkitűzés 
már nem áll fenn olyan mértékben, amely indokolná azt a következtetést, hogy a javaslat két, 
egymástól elválaszthatatlan célkitűzést követ, és kettős jogalapra támaszkodik.

Ugyanakkor, amint azt a Jogi Szolgálat 2018. szeptember 26-i véleményében16 
megállapította, éppen a javaslat innovációhoz kapcsolódó elemei tették szükségessé az 
EUMSZ 173. cikkének, következésképpen pedig a kettős jogalapnak az igénybe vételét.

Ennek fényében emlékeztetni kell arra, hogy a fenti 9. pontban említett állandó ítélkezési 
gyakorlat szerint a jogalapnak tükröznie kell az adott jogi aktus elsődleges célkitűzéséhez 
kapcsolódó rendelkezést.

A szóban forgó ügyben megállapítható, hogy – a Bizottság által elfogadott javaslattal 
ellentétben, amely helyesen támaszkodott a kettős jogalapra – a Tanács és a Parlament közötti 
2019. április 17-i konzultáció tárgyát képező szöveg már nem tartalmaz olyan rendelkezést, 
amely indokolná az EUMSZ 173. cikkének (3) bekezdésére való hivatkozást.

A társjogalkotók által az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását 
szolgáló egyedi program létrehozása céljából ideiglenesen elfogadott szöveg az EUMSZ 
kutatásról, technológiai fejlesztésről és űrkutatásról szóló XIX. címe alá tartozó 182. cikkének 
(4) bekezdésén alapul, amely szerint a Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében, az 
Európai Parlamenttel és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően fogadja el az egyedi programokat. A Bizottság által javasolt kettős jogalapot nem 
tartották meg, így az intézményközi tárgyalások során helyénvalónak találták az EUMSZ 173. 
cikke (3) bekezdésének törlését, és egyedül az EUMSZ 182. cikkének (4) bekezdését 
tekintették megfelelő jogalapnak az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásához. 

Az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi 
program létrehozására irányuló javaslat céljának és tartalmának fényében úgy tűnik, hogy a 
Parlament és a Tanács által módosított határozatra irányuló javaslat fő célja az Európai 
horizont egyes részeire vonatkozó operatív célkitűzések és tevékenységek meghatározása. 

VI – Következtetés és ajánlás

A fentiekből az következik, hogy az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
határozatra irányuló bizottsági javaslat [COM(2018)0436] intézményközi tárgyalásokon 
elfogadott módosításai alapján a javaslat elfogadható kizárólag az EUMSZ 182. cikkének (4) 
bekezdése alapján.

A Jogi Bizottság 2021. február 4-i ülésén ennek megfelelően 22 támogató szavazattal, 

16 A Jogi Szolgálat 2018. szeptember 26-i levelének 19. pontja.
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ellenszavazt nélkül és 1 tartózkodás mellett17 megállapította, hogy az Európai horizont 
kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslat intézményközi 
tárgyalásokon elfogadott módosításai alapján a javaslat elfogadható kizárólag az EUMSZ 
182. cikkének (4) bekezdése alapján.

A Jogi Bizottság ugyanakkor sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a jogalap megváltoztatásával 
kapcsolatos folyamat során korábban nem konzultáltak vele, és kívánatosnak tartja, hogy a 
jövőben részt vehessen a jogalkotási eljárás során felmerülő ilyen kérdések értékelésében.

Tisztelettel,

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

(Az összes nyelvi változatot érinti.)

17 A zárószavazáson jelen voltak: Adrián Vázquez Lázara (elnök), Marion Walsmann (alelnök), Ibán García Del 
Blanco (alelnök), Raffaele Stancanelli (alelnök), Axel Voss (vélemény előadója), Manon Aubry, Geoffroy 
Didier, Andrzej Halicki, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Mislav 
Kolakušić, Gilles Lebreton, Antonius Manders, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Emil Radev, 
Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor, Schaller-Baross Ernő, Raffaele Stancanelli, 
Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Tiemo Wőlken, Lara Wolters és Javier Zarzalejos.


