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Tisztelt Elnök Úr!

2020. július 13-i levelében1 Ön az eljárási szabályzat 40. cikkének (2) bekezdése alapján kérte 
a Jogi Bizottság véleményét az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU 
határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági 
javaslat2 jogalapjának megfelelőségéről.

2020. szeptember 2-i ülésén a bizottság megvizsgálta a fent említett kérdést.

I. – Háttér

A bizottsági javaslat az EUMSZ 196. cikkén és 322. cikke (1) bekezdésének a) pontján 
alapszik. 

A kérelem azzal függ össze, hogy az ENVI előadója által benyújtott módosítás törli az 
EUMSZ 322. cikke (1) bekezdésének a) pontjára történő hivatkozást, az ENVI levele szerint 
„technikai jellegű megfontolások miatt, különösen arra való tekintettel, hogy a szóban forgó 
cikk a pénzügyi szabályok rendeletek útján történő elfogadásáról szól, ezért nem 
alkalmazható a határozatra”.

A 2020 júniusában elfogadott jelenlegi javaslatot megelőzően a Bizottság 2019 márciusában 
az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló 

1 D 307296
2 Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács határozata az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 

1313/2013/EU határozat módosításáról  (COM(2020)0220 – C9 0160/2020 – 2020/0097(COD)).
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határozatra irányuló javaslatot fogadott el, amely kizárólag az EUMSZ 196. cikkén alapult. 
Az ENVI bizottság 2020 márciusában fogadta el az e javaslatról szóló jelentését. A Bizottság 
az indokolásában kijelenti, hogy „a javaslat figyelembe veszi az Európai Parlament és a 
Tanács által a COM(2019) 125 jelű javaslat vizsgálata és tárgyalása során elért 
eredményeket.”  A bizottsági javaslat pénzügyi kimutatása szerint „a javaslat jelenlegi 
intézkedés (az uniós mechanizmus) módosítására irányul, és párhuzamosnak tekintendő a 
szintén az uniós mechanizmust módosító, a Bizottság által 2019-ben elfogadott, jelenleg a 
társjogalkotók előtt lévő javaslattal”. 

Az ENVI azzal kapcsolatos aggályaira válaszolva, hogy helyénvaló-e az EUMSZ 322. cikke 
(1) bekezdésének a) pontját a javasolt határozat jogalapjaként megjelölni, amit az e cikket 
törlő módosítás előterjesztése megkérdőjelez, ez a feljegyzés csak az EUMSZ 322. cikke (1) 
bekezdése a) pontjának mint jogalapnak a megfelelőségét értékeli.

II. – A Szerződés vonatkozó cikke

A „Pénzügyi rendelkezések” című II. cím alatt:

322. cikk, (1) bekezdés, a) pont 

1. Az Európai Parlament és a Tanács a Számvevőszékkel folytatott konzultációt követően 
rendes jogalkotási eljárás keretében, rendeletekben megállapítja:

a) azokat a költségvetési szabályokat, amelyek meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és végrehajtására, valamint az elszámolások végzésére és ellenőrzésére 
vonatkozó eljárást;

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 
meghatározza az Unió hatáskörének jellegét és terjedelmét3.  A jogalap megválasztása ezért 
nem diszkrecionális. Az említett állandó ítélkezési gyakorlat szerint valamely uniós 
intézkedés jogalapja megválasztásának olyan objektív elemeken kell alapulnia, amelyek 
alkalmasak a bírósági felülvizsgálatra; ilyen elemnek számít többek között az intézkedés célja 
és tartalma4. A Bíróság továbbá úgy véli, hogy valamely jogi aktus jogalapját nem lehet más, 
bizonyos esetekben hasonló jellemzőkkel rendelkező uniós jogi aktusok elfogadásához 
használt jogalap fényében meghatározni5. 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 sem 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 munka6. 

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 Lásd a C-131/86. sz., Egyesült Királyság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 1988., 905. o.) 29. pontját 
és a C-91/05 sz., Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2008., I-0000. o.) 106. pontját.
6 Bizottság kontra Tanács ítélet, C-269/97., ECLI:EU:C:2000:183, 44. pont.
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Elvben csak egyetlen megfelelő jogalap választható. 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 helyezni7. Kivételes esetben, 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, az aktusnak a különböző jogalapokon kell alapulnia8. Ez azonban csak akkor 
lehetséges, ha a vonatkozó jogalapokhoz előírt eljárások nem összeegyeztethetetlenek 
egymással, és nem sértik az Európai Parlament jogait9. Továbbá a választott intézkedésnek 
meg kell felelnie a jogalkotási aktus előírt típusának, amennyiben azt a Szerződés 
meghatározza. 

IV. – Az EUMSZ 322. cikke (1) bekezdésének a) pontja mint megfelelő jogalap 

Az EUMSZ 322. cikke (1) bekezdésének a) pontja, amely jogalapként szolgál, egy 
meghatározott típusú jogalkotási aktust ír elő, anélkül, hogy e tekintetben mérlegelési jogkört 
hagyna az uniós jogalkotónak. Mielőtt megvizsgálnánk, hogy az EUMSZ 322. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja a javaslat céljára és tartalmára tekintettel megfelelő jogalap lehet-e, 
meg kell jegyezni, hogy a 322. cikk (1) bekezdésének a) pontja rendes jogalkotási eljárást ír 
elő, és előírja azt is, hogy a jogi aktust rendeletként kell elfogadni. A jelen esetben a javasolt 
jogi aktus típusa határozat, hasonlóan ahhoz a jogalkotási aktushoz, amelyet a javaslat 
módosítani kíván. Ezért formai okokból a javasolt jogi aktus típusa nem egyeztethető össze a 
322. cikk (1) bekezdésének a) pontjával.

Ezért nincs szükség annak értékelésére, hogy a javaslat céljára és tartalmára tekintettel a 322. 
cikk (1) bekezdésének a) pontja megfelelő jogalap-e, és azt az EUMSZ 196. cikkével kettős 
jogalapként lehetne-e alkalmazni. 

V. – Következtetés és ajánlás

Az arra vonatkozó értékelés sérelme nélkül, hogy a javasolt intézkedés célja és tartalma 
fényében a javasolt intézkedés kizárólag az 196. cikken alapul-e, vagy két vagy több 
jogalapon kell-e alapulnia, elegendőnek tűnik megállapítani, hogy a módosító jogi aktus 
esetében választott típusra (határozat) tekintettel az EUMSZ 322. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja formálisan nem tűnik megfelelő jogalapnak az uniós polgári védelmi mechanizmusról 
szóló határozat módosításáról szóló határozatra irányuló javaslathoz, mivel rendelet 
elfogadását írja elő, holott a szóban forgó módosító jogi aktus határozat.

A Jogi Bizottság a 2020. szeptember 2-i ülésén egyhangúan10 úgy határozott, hogy javasolja a 

7 Bizottság kontra Tanács ítélet, C-137/12., 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;
8 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; 
9 A C-300/89. sz., Bizottság kontra Tanács (titán-dioxid) ügy, ECLI:EU:C:1991:244, 17–25. pont; A C-268/94. 
sz., Portugália kontra Tanács ügy, ECLI:EU:C:1996:461.
10 A zárószavazáson jelen vannak: Adrián Vázquez Lázara (elnök), Ibán García Del Blanco (alelnök), Raffaele 
Stancanelli (alelnök), Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Esteban 
González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, Karen Melchior, Emil Radev, Franco 
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Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságnak, hogy törölje az 
EUMSZ 322. cikke (1) bekezdésének a) pontját a javasolt rendelet jogalapjából

Tisztelettel:
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