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Felkészülés az új rendszerre

Az alkotmányszerződés életbe lépésével új fejezet nyílhat a szubszidiaritás elvé
nek uniós alkalmazásában. A legfontosabb újítás szerint a jövőben a nemzeti 
parlamentek közvetlen jogosultságot nyernének az uniós jogalkotási kezde

ményezéseknek a szubszidiaritás szempontjából történő felülvizsgálatára.
Az érdemi fellépésnek tulajdonított fontosságot jól tükrözi, hogy a nemzeti parlamen

tek már most megkezdték a felkészülést az új rendszerre. A COSAC1 2004. októberi hágai 
ülésének döntése értelmében a 2005. március 1. és április 12. közötti hathetes periódus so
rán egy kísérleti projekt2 keretében tesztelték a nemzeti parlamentek által bevezetni ter
vezett mechanizmusokat, amelyeknek az alkotmányszerződés életbe lépésével hétközna
pi gyakorlattá kell majd válniuk. A projekt -  amelyben a magyar Országgyűlés is részt 
vett -  tapasztalatairól minden nemzeti parlamentnek május 1-ig kellett jelentést készíte
nie, s az eredményeket a COSAC soron következő luxemburgi ülésén összegzik.

Ezen új törekvések apropóján jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy felvázolja a 
szubszidiaritás fogalmát övező értelmezési nehézségeket, s egyben bemutassa az elv 
gyakorlati alkalmazására irányuló reformtörekvéseket, különös tekintettel a nemzeti 
parlamentek számára megnyíló ellenőrzési lehetőségekre.

A szubszidiaritás elvének történeti háttere az Európai Unióban

A szubszidiaritás gondolata eredetileg a katolikus egyház enciklikáiban és a keresz
ténydemokrata politikai gondolkodásban fogalmazódott meg. Megjelenése az Európai 
Unió kontextusában -  mint a közösségi és a tagállami cselekvés (hatáskörök) viszonyá
nak megalapozása -  a közösség dinamikus hatáskörbővülése és az egyre kiterjedtebb 
jogharmonizáció által kiváltott tagállami félelmekre adott válasznak tekinthető.3
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A szubszidiaritás elvét a maastrichti szerződés (MSZ) emelte be az uniós (közösségi) 
alapelvek közé.4 Az európai uniós szerződés5 (EUSZ) 1. cikke a szubszidiaritás „demokra
tikus" megközelítését tartalmazza, amely szerint „a döntéshozatal az állampolgárokhoz a 
lehető legközelebbi szinten történik".6 A 2. cikk továbbá referenciaként hivatkozik az EK- 
szerződés -  szintén a MSZ által bevezetett -  5. (korábbi 3b.) cikkére, amely az alapelv 
procedurális tartalmát rögzíti (ismertetését 1. a szubszidiaritás tartalma pontnál). Az alkal
mazás feltételeit előbb az 1992-es edinburghi Európai Tanács elnökségi következtetései pon
tosították tovább, majd az amszterdami szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és az ará
nyosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv (továbbiakban szubszidiaritási jegyző
könyv) kötelező jogi érvénnyel is ellátta azokat.7 Az alkotmányszerződés kidolgozására hí
vatott konvent külön munkacsoportban foglalkozott a szubszidiaritás kérdésével, keresve 
az utakat a koncepció megerősítésére mind a tartalom, mind az ellenőrzési mechanizmusok 
oldaláról. A gondolkodási folyamat eredményeként az alkotmányszerződés tervezete fon
tos módosításokat tartalmaz a szubszidiaritásra és az arányosságra vonatkozó jegyző
könyvben. Az újítások közül kiemelkedik a nemzeti parlamentek ellenőrző szerepének 
megerősítése egy „korai figyelmeztető rendszer" bevezetésével.

A szubszidiaritás tartalma és alkalmazási feltételei

A szubszidiaritás elve valójában az európai szintű (közösségi, illetve uniós) cselekvés 
indokoltságának követelményét írja elő, vagyis annak mérlegelését minden intézkedés 
esetében, vajon a közösségi cél jobban megvalósítható-e közösségi fellépés keretében, 
mint a tagállamok szintjén hozott intézkedésekkel.

Ezt a megközelítést egyértelműen megerősíti az a tény is, hogy a szubszidiaritás el
ve két olyan elv mellett került megfogalmazásra, amelyek maguk is a hatáskörmegosz
tás alapelveinek tekinthetők. Az EU-szerződés 5. cikkében lefektetett három alapelv a 
következő:
• Korlátozott felhatalmazások elve (átruházott hatáskörök): „A közösség az e szerződésben 

ráruházott hatáskörök és a számára kijelölt célkitűzések keretén belül jár el."
• Szubszidiaritás elve: „Azokon a területeken, amelyek nem tartoznak a kizárólagos ha

táskörébe, a szubszidiaritás elvének megfelelően a közösség csak akkor és annyiban 
jár el, amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt azok kö
zösségi szinten jobban megvalósíthatók."

• Arányosság elve: „A közösség intézkedései nem léphetik túl az e szerződés célkitűzé
seinek eléréséhez szükséges mértéket."
A szubszidiaritás materiális oldala úgy foglalható össze tehát, hogy miután az EU 

(EK) nem rendelkezik a valamennyi közügyre kiterjedő általános felhatalmazással, a
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közösségi fellépés csak azokban a tárgykörökben lehetséges, ahol szerződés erre kife
jezetten felhatalmazza, de akkor sem mehet túl a célok eléréséhez szükséges mértéken, 
valamint a közösségi cselekvés előtt mérlegelni kell -  amennyiben a tagállamokkal 
megosztott (párhuzamos vagy versengő) hatáskörökről van szó hogy a hatékony 
tagállami fellépés hiányában a közösségi fellépéssel jobban megvalósítható-e az adott 
célkitűzés (Kende-Szűcs, 2003. 537. o.).

Látható, hogy a szubszidiaritás szorosan kapcsolódik az említett két másik alapelv
hez, és együtt határozzák meg a hatáskörmegosztás rendjét.8 A szubszidiaritási jegyző
könyv azonban egyértelműen kimondja, hogy a szubszidiaritás alkalmazása nem a ha
táskör-átruházásra vonatkozik, és nem kérdőjelezheti meg a közösség számára a szer
ződés által biztosított hatásköröknek az Európai Bíróság által elfogadott értelmezését. 
Arra nézve nyújt iránymutatást, „hogy közösségi szinten hogyan kell ezeket a hatás
köröket gyakorolni." A szubszidiaritás valójában tehát nem az unió és a tagállamok kö
zötti hatáskörmegosztás elve, hanem az adottan létező uniós kompetencia felhasznaHúsá
nak elve, vagyis azt határozza meg, hogy amennyiben az unió rendelkezik kompeten
ciával egy adott területen -  és ez nem kizárólagos kompetencia - ,  azt az adott cél ér
dekében ténylegesen indokolt-e alkalmaznia.

A szubszidiaritási jegyzőkönyv konkrét szempontokat is kínál annak megállapításá
ra, vajon ténylegesen indokolt-e a közösségi fellépés. E szerint a tagállami fellépés nem 
elégséges volta és a közösségi fellépés nagyobb hatékonysága bizonyítottnak vehető, 
amennyiben:
• Az adott tárgykör „több tagállamot érintő" (határon átnyúló) jellege miatt a tagálla

mi szintű fellépés nem lehet hatékony.
• A csak tagállami szintű fellépés vagy a közösségi fellépés hiánya ellentétes lenne a 

szerződés előírásaival (mint például a verseny torzulásának és az álcázott kereske
delmi korlátozásoknak a megakadályozása, illetve a gazdasági és szociális kohézió 
erősítése), illetve egyéb módon káros hatással lenne a tagállamok érdekeire.

• A közösségi cselekvés nagysága, illetve hatásai által nyilvánvaló előnyökkel jár a 
tagállami szintű fellépéshez viszonyítva.9
A jegyzőkönyv rendelkezései ezen felül meghatározzák a szubszidiaritás 

procedurális oldalát is, vagyis rögzítik az alkalmazás feltételeit (más szóval eljárási ga
ranciákat) -  az arányosság elvének szempontjait is figyelembe véve -  az uniós intéz
mények gyakorlatában:
• A tagállami szint elégtelen fellépését és a közösségi cselekvés nagyobb hatékonysá

gát konkrét minőségi, és amennyiben lehetséges, mennyiségi mutatókkal kell alátá
masztani.

• A közösségi cselekvésnek a lehető legegyszerűbbnek kell lennie, a lehető legkisebb 
pénzügyi és adminisztratív terhek kirovása mellett. Egyúttal a közösség csak a szük
séges mértékben alkosson jogszabályokat, és amennyiben a megfelelő hatások ki
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válthatók, a szabályozás rendeletek helyett irányelvek, illetve kötelező helyett nem 
kötelező jogi aktusok formájában történjen, a lehető legnagyobb mozgásteret bizto
sítva a nemzeti szabályozás számára.

• A szubszidiaritás tiszteletben tartása minden uniós intézmény közös szerződéses 
kötelezettsége, az intézményközi egyensúly megsértése nélkül. Ezen általános köte
lezettségen túl a bizottság széles körű konzultációval köteles előkészíteni minden 
jogalkotási javaslatát, ezen felül köteles bemutatni (egy preambulumbekezdésben 
vagy az indokolásban) az intézkedés megalapozottságát kifejezetten a szubszi
diaritás szempontjából,10 valamint évente átfogó jelentést kell benyújtania a tanács
nak, az Európai Tanácsnak és a parlamentnek a szubszidiaritás alkalmazásának 
tapasztalatairól.11

A szubszidiaritás értelmezési nehézségei

A konvent szubszidiaritással foglalkozó munkacsoportjának jelentése leszögezi: „A 
szubszidiaritás elve alapvetően politikai természetit elv, amelynek alkalmazása jelentős 
mértékű mozgásteret biztosít az uniós intézmények számára."

Bizonyos szempontból maga a szubszidiaritási jegyzőkönyv is táplálja a bizonyta
lanságot, amennyiben leszögezi, hogy a „szubszidiaritás dinamikus fogalom, amelyet a 
szerződésben meghatározott célkitűzések fényében kell alkalmazni. Lehetővé teszi, 
hogy a közösség fellépését hatásköreinek korlátain belül kiterjesszék, amennyiben ezt 
a körülmények kívánják, illetve ellenkezőleg, korlátozzák vagy megszüntessék, 
amennyiben az a továbbiakban már nem indokolt". Ez a meglehetősen homályos meg
fogalmazás azonban inkább csak azt fejezi ki, hogy az egyes kérdésekben a tagállami 
és az uniós szintű fellépés egymáshoz viszonyított hatékonysága elvileg változhat az 
időben, míg az igazi probléma éppen abban áll, hogy nincsenek egyértelmű és objek
tív kritériumok ennek megállapítására. A szubszidiaritás „demokratikus" változatát 
(az állampolgárokhoz lehető legközelebb) szinte lehetetlen, de még a „célorientált" 
változatát (hatékonyabb megvalósítás) is igen nehéz körülírni, számszerűsíteni, tesz
telni. Számos szakértő rámutat arra is, hogy a „komparatív hatékonyságnak" a 
szubszidiaritási jegyzőkönyv által tartalmazott kritériumai messze nem teljes körűek, 
hiszen egyéb fontos szempontok (a döntéshez szükséges információ, valós politikai 
akarat, tapasztalat és képesség, és mindezek alapján a fellépés hitelessége) is létezhet
nek a „megfelelő" cselekvési szint meghatározásához (1. Pelkmans, 2005; De Burca, 
1999.4-5., 26-32. o.). Különösen igaz ez úgy, hogy mind a határon átnyúló jelleg, mind 
a belső piac torzulásainak kivédése olyan túlzottan általános referenciát kínál, amely 
szinte bármilyen helyzetben (a tagállamok közötti különbségek fennállása esetén) 
megalapozhatja a közösségi cselekvést, anélkül hogy felmérné a tagállami politikai
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cselekvés egyéb fent jelzett előnyeit. így végső soron a szubszidiaritás alkalmazása 
nagyban a jogalkotó szándéka, a politikai akarat függvénye marad, jogi-retorikai kön
tösbe bújtatva.12

Összességében megfigyelők között általános az egyetértés, hogy a fent ismertetett 
pontosítási kísérletek ellenére a szubszidiaritás továbbra is homályos és alapvetően 
pontatlan koncepció marad, amelynek létezik „szuverenista" és „föderalista" olvasata 
is, attól függően, hogy az integrációt fékező avagy elősegítő elvet lát benne az alkalma
zó (De Burca, 1998. 218. o.; 1999. 9-10. o.; Estella, 2002. 177. o.; Van Kersbergen- 
Verbeek, 2004. 152. o.). Az alkotmányszerződés tervezete is adós maradt a szubszi
diaritásra vonatkozó pontos értékelési kritériumokkal, így a szubszidiaritás valószínű
leg a jövőben is alapvetően politikai kategória marad.

A szubszidiaritás jogi felülvizsgálata -  az Európai Bíróság 
joggyakorlata

Az előző pontban elmondottakhoz szorosan kapcsolódik, és annak fényében nem meg
lepő az a tény, hogy az Európai Bíróság joggyakorlatából sem rajzolódik ki egy egyér
telmű és szigorúan érvényesíthető szubszidiaritásértelmezés (1. De Burca, 1998 és 1999. 
39-45. o.; Estella, 2002; Kende-Szűcs, 2003. 515-518. o.; Van Hecke, 2004. 68-69. o.).

Kiindulási pontként megjegyzendő, hogy jogászok erősen vitatják, hol húzhatók 
meg az uniós (közösségi) „kizárólagos" hatáskör határai, amelyen belül a szubszi
diaritás kérdése fel sem merül az EU-szerződés 5 cikkének 2. bekezdése értelmében (1. 
De Burca, 1999. 19-24. o.).

Magával a szubszidiaritás értelmezésével kapcsolatban két fő esettípusban foglal
kozhat a bíróság. Egyrészt a szubszidiaritás elvét megszegő jogszabályokat érvényte
lenségük miatt megsemmisítheti (ez a szubszidiaritásra vonatkozó tényleges bírói 
kontroll), másrészt a szubszidiaritás a közösségi/tagállami kompetencia ellenőrzésé
nek alapjául is szolgálhat.

Utóbbi mindkét irányban működhet: a bíróság kimondta, hogy a tagállamok nem 
bújhatnak ki szerződéses kötelezettségeik alól a szubszidiaritásra hivatkozva,13 de 
ugyanígy az is igaz, hogy a szerződés alapján meghatározott közösségi fellépés csak 
meghatározott célkitűzést szolgálhat, így ennek híján (vagyis ténylegesen ettől eltérő 
jogi alap követése esetén) a szubszidiaritás alapján a közösségi cselekvés indokolatlan
ná válhat (Kende-Szűcs, 2003. 516-518. o.).14

A bíróság óvatosságát jól mutatja, hogy mind ez idáig nem bocsátkozott a szubszi
diaritás tartalmának részletes kifejtésébe, és nem semmisített meg egyetlen jogszabályt 
sem a szubszidiaritás elvének megsértése miatt. De ami még ennél is érdekesebb, 
ugyanez az erősen visszafogott megközelítés jellemezte az eljárási kérdések megítélé
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sét is. Egyfelől a bíróság kimondta, hogy a jogszabálytervezet indokolása szubszi- 
diaritási nézőpontból része az EU-szerződés 253. cikkében rögzített általános indoko
lási kötelezettségnek (Kende-Szűcs, 2003. 517. o.). Ugyanakkor több a szubszidiaritás 
alapesetének minősülő esetben15 -  ahol pedig mind a felperesek, mind a bíróság érde
kes módon a procedurális kérdéseket hangsúlyozta a tartalmiak helyett -  a bíróság 
megállapította, hogy az indoklásnak nem muszáj kifejezett utalást tartalmazni a 
szubszidiaritásra, amennyiben a tartalmi elemekből világosan kivehető, hogy az elvet 
figyelembe vették (Estella, 2002.140-156. o.).

Összességében a bíróság rendkívül óvatos -  és bizonyos mértékig felületes -  állás
pontját három fő érvvel szokás magyarázni (Estella, 2002.159-179. o.).
• A fentieknek megfelelően a szubszidiaritás alapvetően politikai szándékot tükröző 

kategória, ennek „felülvizsgálata" a bíróság legitimitását veszélyeztetné.
• A tagállami versus közösségi fellépés hatékonyságának összehasonlítása (egyfajta 

költség-haszon elemzés) rendkívül komplex elemzést igényelhet, amely számos jo
gon kívüli (technikai, gazdasági, stb.), elemet is tartalmazhat, amelyek meghaladják 
a bíróság kompetenciáját. Ennek megkerülése viszont általánosságban oda vezethet, 
hogy a bíróság a közösségi cselekvés indokoltságát fenntartja, a tagállamokra hárít
va a közösségi cselekvés által okozott többletköltségek bizonyítását.

• Az Európai Bíróság egyes elemzők szerint maga is az integrációs dinamikát veszé
lyeztető faktort látott a szubszidiaritásban, ezért vonakodott helyt adni a szubszi
diaritás vonatkozó, annak tartalmi megalapozottságát vagy procedurális hiányossá
gait firtató beadványoknak.

Az alkotmányszerződés újítása: a nemzeti parlamentek 
bevonása

A jelenlegi rendszerben a szubszidiaritás alkalmazása, illetve ellenőrzése két pilléren 
nyugszik tehát: 1. előzetes (ex-ante) politikai kontroll a jogalkotó szervek részéről; 
2. utólagos (ex-post) jogi kontroll az Európai Bíróság által. A kon vent 1. munkacsoport
ja arra az eredményre jutott, hogy amennyiben a szubszidiaritás politikai természetű 
elv, az alkalmazás ellenőrzési mechanizmusainak is alapvetően politikai jellegűnek 
kell lennie. így -  miközben az alkotmányszerződés a jogi kontroll lehetőségeit is kiszé
lesítette a nemzeti parlamentek és a Régiók Bizottsága vonatkozásában16 -  a beveze
tendő új rendszer legfőbb újítása a politikai kontroll megerősítése lenne, méghozzá a 
nemzeti parlamentek bevonásával.

Az alkotmányszerződés életbe lépésével tehát az uniós törvényalkotó szervekkel 
együtt a nemzeti parlamentek is közvetlenül megkapnák a bizottság törvényalkotási 
aktusait, és amennyiben azt a szubszidiaritás és az arányosság elveivel összeegyeztet
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hetetlennek ítélik, úgy hat héten belül indokolt véleményt küldhetnek az EP, a tanács és 
a bizottság elnökeinek, kifejtve aggályaikat.17 Minden nemzeti parlamentnek két sza
vazatot tulajdonítva (kétkamarás rendszerben megosztva a kamarák között), amennyi
ben az összes szavazat harmadát kitevő nemzeti parlament (illetve kamara) jelzi kifo
gásait, úgy a szóban forgó tervezetet felül kell vizsgálni.18 A felülvizsgálat következté
ben a bizottság (illetve a kezdeményező19) a tervezetet fenntarthatja, módosíthatja 
vagy visszavonhatja, minden esetben indokolva lépését.

Ezzel a nemzeti parlamentek -  a kormányok európai uniós tevékenységének ellen
őrzése (scrutiny) által biztosított közvetett út mellett -  immár közvetlenül is kapcsolat
ba kerülnek az uniós jogalkotó szervekkel, és beleszólást nyernek a jogalkotás folya
matába, még ha ez nem jelenti a szabályozás tartalmának tényleges alakítását is.

Egybevetve a Maastricht, Amszterdam által bevezetett és az alkotmányszerződés ál
tal bevezetendő újításokat, az új rendszerben tovább nőhet a nemzeti parlamentek 
„fogékonysága" az európai uniós ügyek irányában, és a szubszidiaritás ellenőrzésének 
további procedurális erősítése ösztönzőleg hathat az uniós intézményekre (különösen 
a bizottságra) a jogalkotási javaslatok pontos(abb) és érdemi(bb) indoklására és a 
„határeset" jellegű kezdeményezések kerülésére. Negatívum, hogy a szubszidiaritás 
értelmezési kritériumai gyakorlatilag változatlanok maradtak, ami továbbra is nehéz
zé teszi az alkalmazás megítélését, mind politikai, mind jogi szempontból.

Egyes megfigyelők a negatívumok között arra is felhívják a figyelmet, hogy a 
szubszidiaritáskontroll és különösen az azt övező nemzeti szintű és interparlam en
táris konzultáció elvonhatja a figyelmet és az erőforrásokat más fontos (európai) 
ügyektől (Beyer-Coffey-Klasing-Von Homeyer, 2004. 223. o.).

A szubszidiaritás parlamenti ellenőrzése által felvetett 
kérdések

Az Egyesült Királyság parlamentje felsőházának (Lordok Háza) európai uniós bizott
sága (European Union Committee) összefoglaló dokumentumot készített, amely tartal
mazza a korai ellenőrző mechanizmus alkalmazásához kapcsolódó még tisztázatlan 
kérdéseket.20 Ezek a kérdések minden nemzeti parlament, így a magyar Országgyűlés 
számára is hasznos orientációt jelenthetnek a hatékony ellenőrzés mechanizmusainak 
kialakításánál. A kérdések egy része a fentebb már ismertetett értelmezési problémákat 
járja körül, mások speciálisan a nemzeti parlamentek szerepére vonatkoznak.

• Jogi szempontból a nemzeti parlamentek ellenőrző szerepe -  az alkotmányszerző
dés 1.11. (3) pontja által előírt módon -  önkéntes lehetőséget jelent vajon, avagy va
lós (szerződéses) kötelezettséget?
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• Az 1.11. cikk által megfogalmazott definíció hogyan alkalmazható/alkalmazandó a 
gyakorlatban? Milyen kritériumok alapján „mérhető"' a szubszidiaritás alkalmazá
sa, és hogyan állapítható meg az elv megszegése?

• Vonatkozik-e az ellenőrzés az arányosság elvére is, avagy csak a szigorú értelemben 
vett szubszidiaritásra?21

• A nemzeti parlamentek mellett milyen egyéb szervek (intézmények) felelősek nem
zeti szinten a szubszidiaritás ellenőrzéséért? Milyen felelősség terheli a nemzeti kor
mányokat, illetve a jogalkotási kompetenciával rendelkező regionális/tartományi 
gyűléseket? Utóbbiak hogyan érvényesíthetik saját álláspontjukat a saját nemzeti 
parlamentjük felé?

• Egy adott nemzeti parlamenten belül melyik szint/szerv felelős a szubszidiaritás elbírá
lásáért? A parlament egésze dönthet csak plenáris ülés keretében, avagy a feladat dele
gálható egy bizottságnak (Európai Unió Bizottsága alapesetben)? Amenynyiben szüksé
ges, hogyan biztosítható a parlament egésze által lefolytatandó vita megszervezése a hat
hetes időkorlát mellett? Hogyan garantálható, hogy a nemzeti szintű törvényhozói rend 
(bizottsági és plenáris ülésrend) összeegyeztethető legyen az uniós szintű jogalkotás rit
musával, és egyben képes legyen alkalmazkodni a hathetes eljárási időkorláthoz?

• Figyelembe véve a rendelkezésre álló idő rövidségét (hat hét), célszerű és lehetsé
ges-e a nemzeti parlamentek közötti (érdemi) információcsere és párbeszéd? Lehet
séges-e az álláspontok tényleges összehangolása egy adott jogalkotási javaslat meg
ítélésénél? Ezt megalapozandó elképzelhető-e a szubszidiaritás közös értelmezési 
szempontjainak kidolgozása a nemzeti parlamentek között, illetve amennyiben ez 
nem valósul meg, milyen veszélyekkel járhat a különböző parlamentek részéről kü
lönböző felfogásban és megalapozottsággal születő értékelések „ütközése"?

• Az információcsere technikai megvalósításában milyen szerepet játszhat a COSAC 
e-mail-hálózata, illetve az IPEX webfelülete22?

• Végül, de nem utolsósorban, milyen lehetőségek nyílnak a nemzeti parlamentek előtt a 
bírói felülvizsgálatot illetően? Milyen esetekben (milyen feltételekre alapozva) és milyen 
úton biztosítható, hogy az adott nemzeti kormány a nemzeti parlament „képviseletében" 
egy jogalkotási javaslatot az Európai Bíróság elé utaljon, amennyiben ezt a nemzeti par
lament kéri az alkotmányszerződés jegyzőkönyve 7. cikkének megfelelően?23 Megtá
madható-e bírósági úton egy adott jogalkotási javaslat még annak végleges elfogadása 
előtt (ex-ante), amennyiben a nemzeti parlamentek (legalább) harmadának tiltakozása el
lenére a jogalkotó szervek azt nem módosítják, illetve nem vonják vissza? Amennyiben 
egy adott nemzeti parlament a korai figyelmeztető rendszer keretében nem jelezte ellen
vetését egy jogalkotási javaslattal kapcsolatban, hivatkozhat-e mégis a szubszidiaritás el
vének megszegésére (bírósági eljárás keretében) annak elfogadása után? Van-e értelme és 
gyakorlati haszna a nemzeti parlamentek és a Régiók Bizottsága közti együttműködés
nek a bírósági úton megtámadandó jogalkotási javaslatok azonosítására vonatkozóan?
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Példák a nemzeti parlamentek gyakorlatára

Több nemzeti parlament is felvázolta már a korai figyelmeztető rendszer működtetésére 
vonatkozó elképzeléseit. A dán parlament által bevezetendő rendszerben az indokolt vé
lemény elkészítése az európai ügyek bizottságának (European Affairs Committee) feladata 
lesz, amely az érintett szakbizottságok és a kormány véleményének alapján dolgozza ki 
saját álláspontját. A kérdés nem kerül a ház egésze (plenáris) elé, ellentétes értékelések 
esetén az európai ügyek bizottsága és az érintett szakbizottság együttes ülésen dönt.

A francia nemzetgyűlés hasonló rendszert kíván bevezetni, azzal a különbséggel, 
hogy a végső szó az illetékes szakbizottságé lenne, amely akár felül is bírálhatná az eu
rópai uniós bizottság (Délégation pour l'UE) véleményét. Ütköző álláspontok esetén az 
opciók között plenáris ülés összehívása is szerepel (amennyiben ezt a kormány, vagy 
egy politikai csoport elnöke kérvényezné), erről ma még nincs döntés.24 A francia 
rendszer sajátossága, hogy az európai uniós bizottságon belül külön „szubszidiaritási 
raportőrök" foglalkoznának az indokolt vélemény tervezetének elkészítésével. Emel
lett mind a dán, mind a francia modellben tervezik egyfajta internetes fórum haszná
latát, amelyen keresztül az állampolgárok és az érdekvédelmi (civil) szervezetek is je
lezhetnék észrevételeiket.

Az előzőekkel ellentétben a finn rendszerben a végső szót egyértelműen a plenáris 
ülés mondaná ki. Ugyanakkor az integrációs nagy bizottság is fontos (szűrő) szerepet 
játszana, mivel az illetékes szakbizottság és a kormány álláspontjának ismeretében ez 
a fórum döntene arról, javasolja-e a plenáris ülésnek a szubszidiaritás megsértésére vo
natkozó indokolt vélemény megfogalmazását.

Érdemes megjegyezni, hogy hasonló modellt követ majd a magyar Országgyűlés is. 
Az Országgyűlés és a kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről 
szóló 2004. évi Lili. törvény 9. cikke és az Országgyűlés házszabályáról szóló 46/1994. 
országgyűlési határozatot módosító 47/2004. országgyűlési határozat 134/D cikke ér
telmében a jogszabálytervezeteket alapvetően az európai ügyek bizottsága véleménye
zi, s amennyiben az a szubszidiaritás megsértését vélelmezi, arról tájékoztatja az 
Országgyűlés elnökét. A végső döntést a bizottság indítványáról az Országgyűlés ple
náris ülésen 15 napon belül köteles meghozni.

Összegzés

A  fentiekben bemutatott reformok alapvetően a szubszidiaritás procedurális oldalát 
érintik, az alkalmazás kontrollját kívánják erősíteni, miközben az elv tartalmi pontosí
tása továbbra is várat magára. Mindazonáltal maga a tény, hogy a szubszidiaritás (po
litikai) ellenőrzése a jövőben az eddigieknél hangsúlyosabb szerepet kap, ráadásul ez-
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által a nemzeti parlamentek olyan lehetőséget kapnak az európai jogalkotás közvetlen 
befolyásolására, amellyel vélhetően élni is kívánnak, újabb ösztönzést jelenthet az 
uniós intézményeknek -  a gyakorlat oldaláról -  a szubszidiaritás alkalmazási feltétele
inek jobb körülhatárolására. Felmerül az a kérdés is, vajon a nemzeti parlamentek be
kapcsolódása jótékony, avagy éppen negatív hatással lesz-e az uniót övező 
úgynevezett demokratikus deficitre. A nemzeti parlamentek részvétele a jogalkotási 
folyamatban egyfelől erősítheti a demokratikus kontroll érzetét, ugyanakkor egyes ér
tékelések szerint a szubszidiaritás alkalmazásának „paradoxona", hogy önmagában is, 
de különösen újabb szereplők belépésével csak még bonyolultabbá és átláthatatlanab- 
bá teszi az uniós döntéshozatalt (Van Hecke, 2003. 67. o.).

A vállalkozás sikere tehát nem egyértelmű. Sok függ attól, hogyan tudják majd a 
nemzeti parlamentek megtalálni a megfelelő válaszokat a fent bemutatott kérdésekre, 
és mennyire lesznek képesek megszervezni ellenőrző tevékenységüket, az eljárás (ha
tékonyság) és a tartalom (értelmezés) oldaláról egyaránt.25 Érdemes lesz odafigyelni, 
vajon siker koronázza-e erőfeszítéseiket. A szubszidiaritás kérdése így alighanem to
vábbra is érdeklődésre tart számot az uniós döntéshozatal tanulmányozása során.

Felhasznált irodalom
Európai uniós dokumentumok:

• A  COSAC-titkárság által készített feljegyzés a 3. vasúti csomag szubszidiaritási vizsgálatára irányuló 
nemzeti parlamenti kísérleti projektre vonatkozóan (2005. 02. 22.) 
http://www.cosac.org/en/info/earlywaming/pilotproject/aide/

• A  konvent 1. szám ú munkacsoportjának jelentése a szubszidiaritásról 
CONV 286/02, 2002. 09. 23.
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/02/cv00/00286en2.pdf

• A  dán parlament (folketing) jelentése az EU-iigyek parlamenti kezelésének reformjáról:
"Report on Reforming the Folketing's treatment of EU issues" (2004.12.10.) 
http://www.eu-oplysningen.dk/upload/application/pdf/2fdelbl6/beretning_en.pdf

• A  finn  parlament (eduskunta) jelentése az EU-ügyek kezeléséről: „Improving EU scrutiny -  Report of 
the Committee to assess EU scrutiny procedures" (2005. 02.18.)
h ttp :// www.eduskunta.fi/triphom e/bin/thw/ 
/trip?$|BASE|=erekj&$(freetext|=EKJ+4/2005&$|HTML)=ekj4001

• A  francia nemzetgyűlés (Assembléé Nationale) jelentése a szubszidiaritás elvének alkalmazásáról: 
„Information Report no. 1919 tabled by the National Assembly Delegation for the European 
Union on the application of the subsidiarity principle: Towards a more democratic and efficient 
Europe -  national parliaments and the subsidiarity principle" (2004.11.16.) 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/il919.asp (franciául)

• A z  Egyesült Királyság parlamentjének (House of Lords) felhívása és orientációi a szubszidiaritás parla
m enti kontrolljára vonatkozó szakértői jelentésekről
http://www.parliament.uk/parhamentary_committees/lords_eu_select_committee/
/  callforevidence.cfm
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2. A szubszidiaritásra és a közösségi jogra vonatkozó tanulmányok:
• Beyer, Peter-Coffey, Clare-Kasling, Anneke-Van Homeyer, Ingmar: The Draft Constitution for 

Europe and the Environment -  The Impact of Institutional Changes, the Reform of the 
Instruments and the Principle of Subsidiarity, Európán Environmental Law Review, 218., 2004. jú
lius, 218-224. o.

• De Burca, Grainne: The Principle of Subsidiarity and the Court of Justcie as an Institutional Actor, 
Journal o f Common M arket Studies, 1998. Vol. 36. NQ2. 217-235. o.

• De Burca, Grainne: Reappraising Subsidiarity's Significance after Amsterdam  
Harvard Jean Monnet Working Paper 1999/7.

• Estella, Antonio: Subsidiarity before the Court. In: Antonio Estella: The ELI Principle of Subsidiarity 
and Its Critique. Oxford University Press, 2002.137-176. o.

• Kende, Tamás-Szűcs, Tamás (szerk.): Európai Közjog és politika. Osiris Kiadó, Budapest 2003. 
Pelkmans, Jacques: Testing for Subsidiarity. Konferenciaanyag 2005.

• Van Hecke, Steven: The Principle of Subsidiarity: Ten Years of Application in the European 
Union, Regional and Federal Studies, Vol. 13. Nel. 2003. tavasz, 55-80. o.

• Van Kersbergen, Kees-Veerbek, Bertjan: Subsidiarity as a Principle of Governance in the 
European Union, Comparative European Politics, 2004. Na2 .142-162. o.

Jegyzetek
1 A COSAC a nemzeti parlamentek európai integrációs bizottságainak fóruma.
2 A projekt az ún. 3. vasúti csomag (4 jogalkotási tervezet és 1 bizottsági közlemény) szubszidiaritási 

szempontú vizsgálatára irányul. Málta parlamentje, ill. a német Bundestag kivételével minden EU- 
nemzeti parlament részt vesz benne. További információkért 1. a COSAC titkársága által készített 
összefoglalót: http://www.cosac.org/en/info/earlywarning/pilotproject/aide/

3 Van Kersbergen és Verbeek (2004. 151-152. o.) konkrétan három szellemi-politikai irányzat eredője
ként származtatja a szubszidaritás bevezetését Maastrichtban: brit konzervatív félelmek a nemzetál
lami szuverenitás és kontroll elvesztésével kapcsolatban, kereszténydemokrata társadalomfilozófiára 
épülő törekvések az alsóbb szintek saját célmeghatározásának biztosítására és a német tartományok 
(Länder) alkotmányos kompetenciáinak garantálására irányuló regionáis-föderális megfontolások.

4 Tulajdonképpen maga az eredeti EK-szerződés (római szerződés) is a szubszidiaritás gyakorlati ki
fejeződésének tekinthető, hiszen az egyes cikkek mint jogalapok, egyértelműen meghatározzák, 
hogy a közösségi szervek milyen területen (milyen célból) léphetnek fel, és az adott közösségi fel
lépés milyen döntéshozatali eljárás keretében és milyen közösségi jogszabály formájában valósul
hat meg (Kende-Szűcs, 2003. 488. o.). A szerződésekbe belevett szubszidiaritás mindezt általános 
elvként és konkrét eljárási garanciákkal is megerősíti.

5 A szubszidiaritás tehát a jelenlegi 2. és 3. pillérre, vagyis az uniós intézkedésekre is kiterjed, az 
EUSZ 1. és 2. cikkei értelmében. így az uniós intézkedésekre is vonatkozik az a korlátozás, hogy 
csak olyan intézkedéseket hozhatnak, amelyek a rögzített célkitűzésekhez szükségesek. Ugyanak
kor az EUSZ keretében az Európai Bíróságnak nincs hatásköre ennek ellenőrzésére. Az alkotmány
szerződés egységes kerete ezt a megkülönböztetést is megszüntetné.

6 Ez a megközelítés az eredmény helyett elsősorban a folyamatra koncentrál, azt hangsúlyozva, hogy 
az állampolgárokhoz legközelebb eső szint teszi leginkább lehetővé a döntés/szabályozás által 
érintettek részvételét és preferenciáinak megismerését/figyelembe vételét a politikai folyamatban 
(Pelkmans, 2005. 2-4. o.; De Burca, 1999. 3. o.).

7 Az uniós intézmények időközben 1993 októberében Intézményközi nyilatkozat („a demokráciáról, 
az átláthatóságról és a szubszidiaritásról") és Intézményközi megállapodás formájában („a szubszi
diaritás végrehajtására irányuló eljárásokról") is megerősítették elkötelezettségüket.
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8 Az RSZ 5. cikkében a három alapelv még külön megnevezés nélkül szerepel egyazon cikk három 
bekezdéseként, az alkotmányos szerződés tervezetének I. 11. cikke ezzel szemben már konkrétan 
megnevezi őket az „alapelvek" cím alatt.

9 Itt jegyzendő meg, hogy a közösségi (és a bírósági) gyakorlatban a harmadik államok felé képviselt 
egységes álláspont kidolgozásának szándéka nem elégséges indok a közösségi cselekvés megalapo
zására (a tagállami fellépés „elégtelenségét" illusztrálandó), mint ahogy az sem, hogy a tagállamok 
az adott tárgyban még nem tettek semmilyen lépést, illetve nem határozták meg álláspontjukat, prio
ritásaikat (Kende-Szűcs, 2003. 515. o.).

10 Az alkotmányszerződés ezt a kötelezettséget tovább erősíti azzal, hogy a jövőben egy külön feljegy
zésben kell összegezni a közösségi fellépés indokolását, valamint a végrehajtással járó pénzügyi és 
egyéb hatásokat a nemzeti és regionális szint vonatkozásában.

11 Az időközben kialakult gyakorlatban (1994-től) a bizottság a jogszabályalkotás minőségét átfogóan 
értékelő ún. jobb jogi szabályozás (better lawmaking) jelentéseinek részeként tárgyalja a szubszi
diaritás alkalmazásának éves tapasztalatait.

12 Egyes elemzők rámutatnak a szubszidiaritás politikai indíttatású használatának egy másik lehető
ségére is, amikor is egy a tanácsban kisebbségbe került tagállam hivatkozik az elfogadott jogszabály 
érvénytelenségére a szubszidiaritás elve megsértésének (instrumentális) indokával (Estella, 2002. 
137-139. o.).

13 L.C-11/95.
14 L. C-376/98. Ennél a pontnál egyébként felmerül az a kérdés is, vajon magát a bíróságot mennyi

ben köti a szubszidiaritás mint hatáskör-gyakorlási elv, amikor szerződések egyes rendelkezéseinek 
pontos hatályát értelmezi, s ezzel alapot szolgáltat a közösségi cselekvésre, vagy éppen kizárja azt 
(1. De Burca, 1998. 226-234. o.).

15 L. C-84/94. és C-233/94.
16 A nemzeti parlamentek a „kormányukon keresztül", a Régiók Bizottsága pedig közvetlenül is az 

Európai Bírósághoz utalhat egy már elfogadott jogszabályt a szubszidiaritás megsértésére hivat
kozva, igaz, utóbbi csak abban az esetben, ha az adott jogszabály elfogadásához az alkotmány kon
zultációs jogot biztosít neki.

17 A rendszer egyik hátulütőjét az adja, hogy a szubszidiaritással ellentétes módosítások a törvényal
kotás folyamatában a hat hét letelte után is elfogadásra kerülhetnek. Ebben a szakaszban a nemze
ti parlamentek számára a kormányok fölötti EU-ellenőrzési mechanizmusok, ill. az EP és a tanács 
felé vezető informális szálak maradnak a politikai befolyás eszközei.

18 A szabadság, biztonság és jog érvényesülése térségére vonatkozó javaslatok esetében ez a küszöb 
egynegyed.

19 Ez lehet a tagállamok egy csoportja, az EP, az Európai Bíróság, az Európai Központi Bank és az Eu
rópai Befektetési Bank is.

20 A kérdések itt némileg általánosított és kiegészített formában szerepelnek.
21 Az alkotmányos szerződés szubszidiaritási jegyzőkönyvének 6. cikke az arányosság elvét is említi, 

ugyanakkor a francia nemzetgyűlés által készített feljegyzés szerint a korai figyelmeztető rendszer 
utóbbira ennek ellenére nem vonatkozik, és az ilyen irányú kifogások érvénytelennek számítanak.

22 Az IPEX (Interparliamentary EU Information Exchange) a nemzeti parlamentek közötti elektronikus 
információáramlást segítő platform: http://www.ecprd.org/ipex.

23 Ezzel kapcsolatban felmerül egy sajátságos politikai probléma is, miszerint előfordulhat, hogy az 
adott kormány az adott jogszabály mellett szavazott a tanácsban, majd utólag a nemzeti parlament
je „képviseletében" mégis ellene kell érvelnie!

24 Érdemes kiemelni a francia megközelítésnek azt a pragmatikus pontját, miszerint bárhogy is alakul 
majd a folyamatban részt vevő szereplők száma (szakbizottság és/vagy európai uniós bizottság 
és/vagy plenáris), ez semmiképpen nem vezethet a hathetes határidő túllépéséhez és ezzel a véle
ményezés elmulasztásához, így a hat hét leteltével automatikusan az utolsó elfogadott vélemény 
válik a hivatalos parlamenti véleménnyé.

25 Itt még egyszer utalni kell a jelenleg zajló kísérleti projektre, amely fontos lépés ez irányban.
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Résumé

Subsidiarity today and tomorrow: old difficulties -  new opportunities

The article intends to give an overview of the principle of subsidiarity, both 
regarding its problematic interpretation and the attempts to reform its application. 
Subsidiarity is one of the basic principles relating to the relationship between 
Community (Union) and member state action. Its aim is to ensure that Community 
action only takes place in objectively justified situations, when efficient intervention 
is not feasible by the member states. Therefore subsidiarity is not a principle defining 
the way in which competences are distributed (between the Community and its 
member states), but the way in which the existing competencies are actually used.

The treaty provisions provide not only the philosophy, but also some procedural 
guidelines as to the application of subsidiarity. However, precise and clear-cut 
criteria are not defined, and subsidiarity remains mainly a political category. This 
approach is further enhanced by the prudent jurisprudence of the European Court of 
Justice.

If the Constitutional Treaty enters into force, anew chapter might be opened 
concerning subsidiarity-check, inasmuch as the mechanisms of legal and political 
control might be considerably upgraded. One of the highlights of the new system 
would be the direct involvement of national parliaments. The Hungarian National 
Assembly has already started preparations for this new system.

Subsidiarität heute und morgen

Die Studie untersucht den Begriff der Subsidiarität, während sie sowohl die 
Interpretationsschwierigkeiten, als auch die auf die Verbesserung der praktischen 
Anwendung gerichteten Reformbestrebungen vorstellt.

Die Subsidiarität ist eines der grundlegenden, das Verhältnis der Handlungen 
der Gemeinschaft und der M itgliedstaaten determ inierenden Prinzipien, das dem 
Zweck dient, dass es wirklich nur in begründeten Fällen, w enn keine effiziente 
Aktion des M itgliedstaates durchgeführt wird, zum Auftreten der Gemeinschaft 
kommt. Als solches wird nicht die Gliederung der W irkungsbereiche festgelegt, 
sondern es w ird über die A nw endung der konkret existierenden Kompetenz der 
Union verfügt.

In den Verfügungen der Grundverträge sind neben der inhaltlichen Seite auch von 
der Verfahrensseite aus Stützpunkte geboten zur Anwendung der Subsidiarität, doch 
fehlen die präzisen und eindeutigen Kriterien, so dass die Subsidiarität grundlegend 
eine politische Kategorie bleibt. Diese Auffassung wird auch von der vorsichtigen 
Rechtspraxis des Europäischen Gerichtshofes unterstützt.
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Résumé

Durch die Gültigkeit des Verfassungsvertrages kann in dieser Hinsicht ein neues 
Kapitel eröffnet werden, können sich doch die Mechanismen der rechtlichen und vor 
allem der politischen Kontrolle festigen. Von den Neuigkeiten hebt sich die Einführung 
der direkten Kontrollfunktion der nationalen Parlamente hervor. Zur Herausbildung 
dieser Praxis wurde auch vom ungarischen Parlament die Vorbereitung in Angriff 
genommen.
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