
2. JEGYZŐKÖNYV A SZUBSZIDIARITÁS ÉS AZ ARÁNYOSSÁG ELVÉNEK ALKALMAZÁSÁRÓL

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

AZZAL A KÍVÁNSÁGGAL, hogy biztosítsák, hogy a döntéseket az Unió polgáraihoz a lehető legközelebb eső szinten
hozzák meg,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy megállapítsák az Alkotmány I-11. cikkében foglalt szubszidiaritás és arányosság elvei
alkalmazásának feltételeit, továbbá hogy létrehozzanak egy, az ezen elvek alkalmazásának az intézmények általi
ellenőrzésére vonatkozó rendszert,

MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben, amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez
csatolnak:

1. cikk

Valamennyi intézmény biztosítja a szubszidiaritás és arányosság elveinek folyamatos tiszteletben
tartását az Alkotmány I-11. cikkében meghatározottak szerint.

2. cikk

Az európai törvényalkotási aktusokra irányuló javaslatok előterjesztése előtt a Bizottság széles körű
konzultációt folytat. Ennek során, adott esetben, a tervezett jogi aktus regionális és helyi
vonatkozásait is figyelembe kell venni. Különösen sürgős esetekben a Bizottság nem folytat ilyen
konzultációt. Az erre vonatkozó döntését a javaslatban meg kell indokolnia.

3. cikk

E jegyzőkönyv alkalmazásában „európai törvényalkotási aktus tervezete” a Bizottság azon javaslata, a
tagállamok csoportja vagy az Európai Parlament azon kezdeményezése, a Bíróság azon kérelme, az
Európai Központi Bank azon ajánlása, illetve az Európai Beruházási Bank azon kérelme, amely
európai törvényalkotási aktus elfogadására irányul.

4. cikk

A Bizottság az európai törvényalkotási aktusok tervezeteit és módosított tervezeteit az uniós
törvényalkotóknak történő továbbítással egyidejűleg továbbítja a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament európai törvényalkotási aktusainak tervezeteit és módosított tervezeteit
továbbítja a nemzeti parlamenteknek.

A tagállamok egy csoportjától, a Bíróságtól, az Európai Központi Banktól, illetőleg az Európai
Beruházási Banktól származó európai törvényalkotási aktusok tervezeteit és módosított tervezeteit a
Tanács továbbítja a tagállamok nemzeti parlamentjeinek.

Az Európai Parlament a törvényalkotási állásfoglalásait, a Tanács pedig az álláspontjait azok
elfogadását követően továbbítja a nemzeti parlamenteknek.
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5. cikk

Az európai törvényalkotási aktusok tervezeteit a szubszidiaritás és arányosság elvei tekintetében
külön indokolni kell. Minden európai törvényalkotási aktus tervezetének egy külön feljegyzésben
részletesen tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek a szubszidiaritás és az arányosság elvével
való összhang megítéléséhez szükségesek. Ennek a feljegyzésnek adatokat kell tartalmaznia a tervezet
előrelátható pénzügyi hatásairól, továbbá – európai kerettörvény esetében – a tagállamok, illetve
adott esetben a régiók által annak végrehajtására elfogadandó jogszabályokra vonatkozó hatásairól.
Az annak megállapításához vezető okokat, hogy egy uniós cél az Unió szintjén jobban
megvalósítható, minőségi és – ahol csak lehetséges – mennyiségi mutatókkal kell alátámasztani.
Az európai törvényalkotási aktus tervezetének figyelembe kell vennie annak szükségességét, hogy az
Unióra, a nemzeti kormányokra, a regionális vagy helyi hatóságokra, a gazdasági szereplőkre és a
polgárokra háruló pénzügyi vagy igazgatási terheket a lehető legkisebbre csökkentsék, és hogy azok
arányban álljanak az elérendő célkitűzésekkel.

6. cikk

Az európai törvényalkotási aktus tervezetének továbbításától számított hat héten belül bármely
nemzeti parlament, illetve bármely nemzeti parlamenti kamara indokolt véleményt küldhet az
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismerteti azokat az okokat, amelyek
alapján az adott tervezetet nem tartja összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás és az arányosság elvével.
A nemzeti parlamentekre, illetve nemzeti parlamenti kamarákra tartozik, hogy – adott esetben – a
jogalkotói hatáskörökkel rendelkező regionális parlamentekkel egyeztessenek.

Amennyiben az európai törvényalkotási aktus tervezete a tagállamok egy csoportjától származik, a
Tanács elnöke a véleményt továbbítja e tagállamok kormányainak.

Amennyiben az európai törvényalkotási aktus tervezete a Bíróságtól, az Európai Központi Banktól,
illetőleg az Európai Beruházási Banktól származik, a Tanács elnöke a véleményt továbbítja az érintett
intézménynek vagy szervnek.

7. cikk

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság, illetve adott esetben – amennyiben a törvényalkotási
aktus tervezete tőlük származik – a tagállamok csoportja, a Bíróság, az Európai Központi Bank,
illetőleg az Európai Beruházási Bank figyelembe veszi a nemzeti parlamentek, illetve a nemzeti
parlamenti kamarák indokolt véleményét.

Minden egyes nemzeti parlamentnek – a nemzeti parlamenti rendszernek megfelelően elosztva – két
szavazata van. Kétkamarás nemzeti parlament esetén mindkét kamara egy-egy szavazattal
rendelkezik.

Amennyiben az indokolt véleményeknek a nemzeti parlamentek, illetve a nemzeti parlamenti
kamarák részére a második albekezdéssel összhangban biztosított szavazatok együttes összegének
legalább egyharmadát képviselő része azt állapítja meg, hogy az európai törvényalkotási aktus
tervezete nincs összhangban a szubszidiaritás elvével, a tervezetet felül kell vizsgálni. E szavazat-
küszöb az Alkotmány III-264. cikke alapján előterjesztett, a szabadság, a biztonság és a jog
érvényesülésének térségére vonatkozó európai törvényalkotási aktusok tervezete esetén az összes
szavazat egynegyede.
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E felülvizsgálatot követően a Bizottság, illetve adott esetben – amennyiben a törvényalkotási aktus
tervezete tőlük származik – a tagállamok csoportja, az Európai Parlament, a Bíróság, az Európai
Központi Bank vagy az Európai Beruházási Bank a tervezetet fenntarthatja, módosíthatja vagy
visszavonhatja. Ezt a döntést indokolni kell.

8. cikk

Az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik a szubszidiaritás elvét megsértő európai
törvényalkotási aktus megtámadására irányuló, valamely tagállam által az Alkotmány III-
365. cikkében megállapított eljárás szerint benyújtott, illetve egy tagállam által a saját jogrendje
szerint nemzeti parlamentje, illetve a nemzeti parlamenti kamarája nevében hozzá továbbított
keresetek elbírálására.

A hivatkozott cikkben előírt szabályok szerint a Régiók Bizottsága szintén keresetindítási joggal
rendelkezik az olyan európai törvényalkotási aktusok tekintetében, amelyek elfogadásához az
Alkotmány rendelkezései szerint vele konzultálni kell.

9. cikk

A Bizottság minden évben jelentést nyújt be az Európai Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a
Tanácsnak és a nemzeti parlamenteknek az Alkotmány I-11. cikkének alkalmazásáról. Ezt az éves
jelentést a Régiók Bizottságának és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak is meg kell küldeni.
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