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Tisztelt Elnök Asszony!

Az Ön bizottsága 2019. november 13-án1 kelt levelében az eljárási szabályzat 40. cikkének 
(2) bekezdése alapján kérte a Jogi Bizottság véleményét az Olaszországnak a Svájccal a két 
ország között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási 
szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezéséről kötendő megállapodásról 
szóló tárgyalásokra, valamint egy ilyen megállapodás megkötésére való felhatalmazásáról 
szóló bizottsági határozatra irányuló javaslat2 jogalapjának megfelelőségéről.

2020. január 9-i ülésén a bizottság megvizsgálta a fent említett kérdést.

I – Háttér

A Bizottság a javaslat jogalapjaként az EUMSZ 2. cikkének (1) bekezdését és 91. cikkét 
használta fel. A Tanács általános megközelítésében módosította a jogalapot, és törölte az 
EUMSZ 2. cikkének (1) bekezdésére vonatkozó utalást. 

1 D 315855/JURI-vélemény a jogalapról az eljárási szabályzat 40. cikkének megfelelően.
2 Javaslat az Olaszországnak a Svájccal a két ország között a határ menti régiókban végzett nemzetközi 

autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezéséről 
kötendő megállapodásról szóló tárgyalásokra, valamint egy ilyen megállapodás megkötésére való 
felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (2019/0108(COD)).
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II – A Szerződés vonatkozó cikkei

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés vonatkozó cikkei a következőképpen 
rendelkeznek:

2. cikk

(1) Ha egy meghatározott területen a Szerződések kizárólagos hatáskört ruháznak az Unióra, 
e területen kizárólag az Unió alkothat és fogadhat el kötelező erejű jogi aktust, a tagállamok 
pedig csak annyiban, amennyiben őket az Unió erre felhatalmazza, vagy ha annak célja az 
Unió által elfogadott jogi aktusok végrehajtása.

(...)

3. cikk

(...) 

(2) Az Unió szintén kizárólagos hatáskörrel rendelkezik nemzetközi megállapodás 
megkötésére, ha annak megkötését valamely uniós jogalkotási aktus írja elő, vagy ha az 
hatásköreinek belső gyakorlásához szükséges, illetve annyiban, amennyiben az a közös 
szabályokat érintheti, vagy azok alkalmazási körét megváltoztathatja.

91. cikk
(az EKSZ korábbi 71. cikke)

(1) A 90. cikk végrehajtása céljából és a közlekedés sajátosságainak figyelembevételével az 
Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, a Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően 
meghatározza:

a) a valamely tagállam területére irányuló vagy onnan kiinduló, illetve egy vagy több 
tagállam területén áthaladó nemzetközi közlekedésre alkalmazandó közös szabályokat;

b) azokat a feltételeket, amelyek mellett valamely tagállamban egy ott nem honos fuvarozó 
közlekedési szolgáltatásokat végezhet;

c) a közlekedés biztonságát javító intézkedéseket;

d) bármely más megfelelő rendelkezést.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedések elfogadásakor figyelembe kell venni azokat az 
eseteket, ahol az intézkedések alkalmazása egyes régiókban súlyosan befolyásolhatja az 
életszínvonalat, a foglalkoztatási szintet, illetve a közlekedési eszközök és infrastruktúra 
működtetését.

III – Az EUB ítélkezési gyakorlata a jogalap megválasztásáról

A Bíróság a megfelelő jogalap kérdését hagyományosan alkotmányos jelentőségű kérdésnek 
tekinti, amely garantálja a hatáskör-átruházás elvének betartását (az EUSZ 5. cikke), és 
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meghatározza az Unió hatáskörének jellegét és kiterjedését3.

A Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében az uniós intézkedések jogalapja megválasztásának 
olyan objektív tényezőkön kell alapulnia, amelyek alkalmasak bírósági felülvizsgálatra, mint 
például különösen az intézkedés célja és tartalma4.

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 munka5.

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 helyezni6.

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 helyezni7, feltéve ha a különböző jogalapok esetében 
meghatározott eljárások nem összeegyeztethetetlenek és nem veszélyeztetik az Európai 
Parlament jogát8.

IV – A javasolt intézkedés célja és tartalma

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a vasúti és közúti áru- és 
személyszállításról szóló megállapodás (a továbbiakban: az EU-megállapodás)9 értelmében az 
autóbusszal történő személyszállítás formájában végzett kabotázs nem engedélyezett. 

Olaszország felhatalmazást kért az Uniótól arra, hogy Svájccal kétoldalú megállapodást 
kössön, amely engedélyezi az ilyen kabotázst ezen országok határ menti régióiban.

A javaslat lényegében egyetlen rendelkezésből áll, amelyben Olaszország felhatalmazást kap 
arra, hogy tárgyalásokat folytasson és megállapodást kössön Svájccal abból a célból, hogy 
engedélyezze a kabotázsműveleteket Olaszország és Svájc határ menti régióiban a két ország 
közötti, autóbusszal végzett szolgáltatások során, feltéve hogy az uniós szolgáltatók azonos 

3 2/00. sz. vélemény, ECLI:EU:C:2001:664, 5. pont.
4 Lásd a C-411/06. sz., Bizottság kontra az Európai Parlament és a Tanács ügyet, 2009. szeptember 8., 
EU:C:2009:518, 45. pont.
5 A C-269/97. sz., Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet, ECLI:EU:C:2000:183, 44. pont.
6 A C-137/12. sz., Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet, EU:C:2013:675, 53. pont; a C-411/06. sz. ügy, 
EU:C:2009:518, 46. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; a C 490/10. sz., Parlament kontra 
Tanács ügy, EU:C:2012:525, 45. pont; a C 155/07. sz., Parlament kontra Tanács ügy, EU:C:2008:605, 34. pont.
7 A C-211/01. sz., Bizottság kontra Tanács ügy, ECLI:EU:C:2003:452, 40. pont; a C-178/03. sz. Bizottság 
kontra Európai Parlament és Tanács ügy, ECLI:EU:C:2006:4, 43–56. pont. 
8 A C-300/89. sz., Bizottság kontra Tanács (titán-dioxid) ügy, EU:C:1991:244, 17–25. pont; a C-268/94. sz., 
Portugália kontra Tanács ügy, ECLI:EU:C:1996:461.
9 Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a vasúti és közúti áru- és 

személyszállításról (HL L 114., 2002.4.30., 91. o.).
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bánásmódban részesülnek, és a verseny nem torzul. 

V – A megfelelő jogalap megvizsgálása és meghatározása

A jogalap megválasztását illetően a Bizottság indokolása a következőket tartalmazza:

„Az [EUMSZ] 3. cikkének (2) bekezdése szerint „[a]z Unió szintén kizárólagos hatáskörrel 
rendelkezik nemzetközi megállapodás megkötésére, ha annak megkötését valamely uniós 
jogalkotási aktus írja elő, vagy ha az hatásköreinek belső gyakorlásához szükséges, illetve 
annyiban, amennyiben az a közös szabályokat érintheti, vagy azok alkalmazási körét 
megváltoztathatja”. 

Az 1073/2009/EK rendelet alapján Unión belül kabotázsműveleteket kizárólag a közösségi 
engedéllyel rendelkező fuvarozók végezhetnek bizonyos feltételek mellett. A más fuvarozók – 
különösen a harmadik országbeli fuvarozók – számára ilyen műveletek végzését engedélyező 
nemzetközi kötelezettségvállalások az EUMSZ 3. cikkének (2) bekezdése értelmében érintik a 
fenti rendeletet.

Továbbá, az ilyen nemzetközi kötelezettségvállalások az uniós megállapodást – különösen 
annak 20. cikkét – is érintik. Azokat a fenti cikk (1) bekezdése nem engedélyezi, kivéve a (2) 
bekezdésben foglaltak szerint.  

Következésképpen az olyan kötelezettségvállalások, mint amilyeneket Olaszország tervez, az 
Unió kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Ugyanakkor az EUMSZ 2. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban az Unió felhatalmazhatja a tagállamokat arra, hogy fellépjenek a kizárólagos 
hatáskörébe tartozó területeken. 

E javaslat célja, hogy felhatalmazza Olaszországot arra, hogy tárgyalásokat folytasson 
Svájccal egy olyan megállapodás megkötése céljából, amely kabotázsműveleteket engedélyez 
a két ország határ menti régióiban autóbusszal végzett, határon átnyúló személyszállítási 
szolgáltatásnyújtás terén.”10 

Ennek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy „a javaslat jogalapja az EUMSZ 
2. cikkének (1) bekezdése és az EUMSZ 91. cikke.”11 

a) Az EUMSZ 91. cikkének megfelelősége

A 91. cikk biztosítja a jogalapot a vasúti, közúti és belvízi közlekedést érintő 
közlekedéspolitika területén. A javaslat céljának és tartalmának fényében nyilvánvaló, hogy a 
javaslat a közlekedési ágazat belső piacának működéséhez kapcsolódik. Az EUMSZ 91. cikke 
ezért megfelelő jogalapnak tekinthető a javaslathoz. 

b) Az EUMSZ 2. cikke (1) bekezdésének jogalapként való hozzáadása nem lehetséges

Az EUMSZ 2. cikkének (1) bekezdése ugyanakkor nem használható jogalapként. E 
rendelkezés ugyanis nem ruházza fel az intézményeket uniós jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatáskörrel. Ezért nem használható jogalapként. 

10 Lásd az indokolás 2. oldalát.
11 Lásd az indokolás 3. oldalát.
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A teljesség kedvéért megjegyzendő, hogy a javaslatok (5) preambulumbekezdése helyesen 
emlékeztet arra, hogy „[a harmadik országbeli, engedéllyel nem rendelkező fuvarozók 
számára kabotázsműveletek végzését lehetővé tevő nemzetközi kötelezettségvállalások] az 
Unió kizárólagos külső hatáskörébe tartoznak. A tagállamok csak akkor tárgyalhatnak ilyen 
kötelezettségvállalásokról és tehetnek ilyen kötelezettségvállalásokat, ha arra az EUMSZ 2. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban az Uniótól felhatalmazást kapnak”. 

A jelen ügyben az ilyen felhatalmazást az EUMSZ 91. cikke szerinti rendes jogalkotási eljárás 
keretében elfogadott jogalkotási aktus biztosítja.

VI – Következtetés és ajánlás

A Jogi Bizottság 2020. január 9-i ülésén ennek megfelelően 21 szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett úgy határozott12, hogy javasolja a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságnak a 91. cikknek a javasolt határozat egyetlen jogalapjaként való megtartását.

Tisztelettel:

Lucy Nethsingha 

12 A zárószavazáson jelen voltak: Lucy Nethsingha (elnök), Marion Walsmann (alelnök), Ibán García Del 
Blanco (alelnök), Raffaele Stancanelli (alelnök), Franco Roberti (vélemény előadója), Gunnar Beck, Patrick 
Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav 
Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie 
Toussaint, Tóth Edina (Szájer József nevében, a 209 cikk (7) bekezdése értelmében), Bettina Vollath és Axel 
Voss.


