
Az Európai Unió részvétele más nemzetközi szervezetekben 

 

1. Az Európai Unió más nemzetközi szervezetben való részvételének 

alapszerződésekben szereplő és az Európai Bíróság által kidolgozott főbb elvei 

 

Nincs olyan alapszerződési rendelkezés, amely átfogóan szabályozná az Európai Unió 

lehetséges tagságát más nemzetközi szervezetekben. A Lisszaboni Szerződés az EUMSz. 

„Az Unió külső tevékenysége” című ötödik részébe illesztette „Az Unió kapcsolatai 

nemzetközi szervezetekkel és harmadik országokkal, valamint az Unió küldöttségei” 

elnevezésű hatodik címet. Lényegét tekintve az itt található rendelkezések nem sokban 

különböznek a korábbi EK-Szerződés vonatkozó szabályaitól. Az EUMSz. 220. cikke 

alapján: 

„(1) Az Unió megfelelő együttműködési formákat épít ki az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének szerveivel és szakosított intézményeivel, az Európa Tanáccsal, az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezettel, valamint a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezettel. 

Az Unió továbbá egyéb nemzetközi szervezetekkel is megfelelő kapcsolatokat tart fenn. 

(2) E cikk végrehajtásáért az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a 

Bizottság felelős.” 

A rendelkezések tehát nem adnak felhatalmazást más nemzetközi szervezetekhez 

történő csatlakozásra, ugyanakkor nem is képezik akadályát az azokhoz való 

csatlakozásnak. 

 Az Európai Bíróság 1/76-os véleménye alapján az Európai Unió olyan nemzetközi 

szervezeteknek lehet a tagja, amely a hatáskörébe tartozó kérdésekkel foglalkozik. A 

külső hatáskörök tehát nem kizárólag a nemzetközi szerződéskötési hatáskörökre 

terjednek ki, hanem lehetővé teszik a nemzetközi szervezetekhez való csatlakozást, azok 

munkájában történő részvételt.1 Ezt erősítette meg a Bíróság az 1/94-es véleményében, 

                                                           
1 Opinion of the Court of 26 April 1977: Opinion given purusant to Article 228 (1) of the EEC 

Treaty. - 'Draft Agreement establishing a European laying-up fund for inland waterway vessels': Opinion 

1/76.  



amelyben elismerte az EU hatáskörét a WTO megalapításánál.2 

 Habár a nemzetközi jogalanyiság két fő elemének a szerződéskötési hatáskör és a 

nemzetközi szervezetekben való részvétel tekinthető, több különbség fedezhető fel az 

Unió szerződéskötési gyakorlata és a más szervezetekben való részvétele között. Míg az 

előbbi összhangban áll az Unió hatásköri rendszerével, addig az utóbbi sokkal 

korlátozottabb módon valósul meg. Sack álláspontjának megfelelően, különbség tehető a 

nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás és a nemzetközi szervezetekben való 

részvétel között. Az előbbi a tagtól független nemzetközi szervezet létét, megfelelő 

tagsági struktúrát jelent, az utóbbi pedig csupán a szervezetben való részvételt foglalja 

magába. Jelen írás az előbbivel foglalkozik, az utóbbi vonatkozásában nehéz elhatárolni 

az Unió más szervezetekben való részvételét bizonyos nemzetközi szerződésektől.  

Az Európai Bíróság 1/76-os véleményének megfelelően az Európai Unió olyan 

nemzetközi szervezeteknek lehet a tagja, amely a hatáskörébe tartozó kérdésekkel 

foglalkozik. A külső hatáskörök tehát nem kizárólag a nemzetközi szerződéskötési 

hatáskörökre terjednek ki, hanem lehetővé teszik a nemzetközi szervezetekhez való 

csatlakozást, azok munkájában történő részvételt. Ezt erősítette meg a Bíróság az 1/94-es 

véleményében, amelyben elismerte az EU hatáskörét a WTO megalapításánál. 

 Habár a nemzetközi jogalanyiság két fő elemének a szerződéskötési hatáskör és a 

nemzetközi szervezetekben való részvétel tekinthető, több különbség fedezhető fel az 

Unió szerződéskötési gyakorlata és a más szervezetekben való részvétele között. Míg az 

előbbi összhangban áll az Unió hatásköri rendszerével, addig az utóbbi sokkal 

korlátozottabb módon valósul meg. Sack álláspontjának megfelelően, különbség tehető a 

nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás és a nemzetközi szervezetekben való 

részvétel között.3 Az előbbi a tagtól független nemzetközi szervezet létét, megfelelő 

tagsági struktúrát jelent, az utóbbi pedig csupán a szervezetben való részvételt foglalja 

magába. Jelen írás az előbbivel foglalkozik, az utóbbi vonatkozásában nehéz elhatárolni 

                                                           
2 Opinion of the Court of 15 November 1994: Competence of the Community to conclude international 

agreements concerning services and the protection of intellectual property – Article 228 (6) of the EC 

Treaty: Opinion 1/94. 

3 Sack, Jörn: The European Community's Membership of International Organizations. Common Market 

Law Review, Vol. 32, 1995, 1238. o. 



az Unió más szervezetekben való részvételét bizonyos nemzetközi szerződésektől – 

különösen a vegyes szerződésektől – , ugyanis a nemzetközi szerződések keretében 

gyakran hoznak létre különböző intézményeket és szerveket. Az Európai Unió 

csatlakozott az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetéhez, az Európai 

Újjáépítési és Fejlesztési Bankhoz, a Kereskedelmi Világszervezethez, a Codex 

Alimentarius Bizottságnak és a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferenciának. Az 

Európai Unió nem tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, illetve annak szerveinek 

sem, kivéve az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetet. A kiterjedt szociálpolitikai 

jogalkotása ellenére az EU nem tagja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek. Habár 

széleskörű hatáskörökkel rendelkezik a tengerekkel kapcsolatban, nem tagja a 

Nemzetközi Tengerészeti Szervezeteknek sem. Habár jogalkotói és bírói gyakorlata is 

sokban kötődik a következő szervezetekhez, nem tagja sem a Nemzetközi Valutaalapnak 

és a Világbanknak, sem az Európa Tanácsnak.4  

 A nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás kapcsán tapasztalható korlátozott 

fellépés mögött hasonló okok húzódnak meg, mint amelyek a vegyes szerződések létét 

indokolták. A tagállamok vonakodnak lemondani a nemzetközi szervezetekben betöltött 

pozíciójukról, a szuverenitásuk veszélyeztetésének tartják, ha az EU túl nagy szerepet 

kap rovásukra e területen. Az Unió aktívabb részvétele a nemzetközi szervezetekben 

ugyanakkor e szervezetek részéről is akadályokba ütközik. A legalapvetőbb ezek közül, 

hogy a nemzetközi szervezetek jelentős része csak államoknak teszi lehetővé a 

csatlakozást – különösen igaz ez az ENSZ keretében működő nemzetközi szervezetekre. 

Ebben az esetben az Európai Unió csatlakozása az érintett nemzetközi szervezet 

alapszabályának módosítását igényli, és sokszor komoly nehézséget jelent a szervezett 

tagságát képező harmadik államokat meggyőzni, hogy az EU csatlakozása az ő érdeküket 

is szolgálja. Ha ugyanis az Unió egy olyan nemzetközi szervezethez csatlakozik, 

amelynek a tagállamai is tagjai, ez az utóbbiak esetében az ún. vegyes tagság összetett 

anyagi és eljárásjogi problémáját veti fel. Különösen igaz ez a felelősség kérdésére; az 

adott szervezet tagjainál problémaként merülhet fel, hogy a tagállamok vagy az Unió 

tehető-e felelőssé valamely kötelezettség teljesítéséért. Az EU tagsága esetén a többi 

                                                           
4 Eeckhout, Piet: EU External Relations Law. Oxford University Press, Oxford, 2011. 223. o. 



tagállam mindemellett attól is tarthat, hogy ez egyfajta blokkosodást eredményez a 

szervezeten belül. 

 Az Európai Unió más nemzetközi való tagságának sajátosságaira világít rá az 

ENSZ Jogi Szolgálatának a Közösségnek az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági 

Szervezethez történő csatlakozásakor kiadott véleménye. Az így alkalmazott 

megoldásnak – amely a tagsági jogok eltérő gyakorlását jelentette a Közösség és a 

szintén FAO-tag tagállamok számára – kizárólag az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági 

Szervezetre kellett vonatkoznia, és nem érinthette az Egyesült Nemzetek 

Alapokmányának 18. cikkében szereplő „egy állam egy szavazat” alapelvet. Az 

Alapokmány ezen elvi jellegű rendelkezésének módosítása nem tűnik valószínűnek, és a 

kiadott véleményben szereplő megoldás nem hivatkozható precedensként a jövőben sem. 

Vitatott azonban, hogy ez a megoldás mennyiben jelent követendő példát. Ha ugyanis egy 

nemzetközi szervezet döntést hoz az EU kizárólagos hatáskörébe tartozó valamely 

kérdésben, akkor a tagállamoknak kötelessége elfogadni a közös álláspontot, és ezáltal 

ún. blokkot fognak képezni. Az, hogy ennek a közös álláspontnak az elfogadása a 

tagállamok egyhangú szavazása vagy az Unió voksolása útján megy végbe, nem 

változtathatja meg az eljárás kimenetelét.  

 

2. Részvétel más nemzetközi szervezetekben 

 

2.1. Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 

 

Ugyanakkor számos problémát vet fel, ha az Unió nem tagja valamely nemzetközi 

szervezetnek – jól érzékelteti e problémákat a Nemzetközi Munkaügyi Szervezethez 

fűződő viszony. 5 Az Európai Uniónak megfigyelő státusza van ezen nemzetközi 

szervezetben, amelynek fő tevékenysége munkajogi tárgyú nemzetközi egyezmények 

kidolgozása. A Közösség részvétele első alkalommal a munka- és pihenőidő 

                                                           
5
  Opinion of the Court of 19 March 1993: Opinion delivered pursuant to the second 

subparagraph of Article 228 (1) of the EEC Treaty. - Convention Nº 170 of the International 

Labour Organization concerning safety in the use of chemicals at work: Opinion 2/91. 



szabályozásáról a közúti szállításban szóló 153. számú egyezmény kapcsán merült fel a 

hetvenes évek második felében. Akkor lehetetlennek tűnt megoldást találni a Közösség 

részvételére a munkaadók és a munkavállalók félelmei miatt, akik féltették saját 

pozíciójukat a Munkaügyi Szervezet háromoldalú döntési mechanizmusában. A 

Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótanácsa 1981 és 1989 között javaslatot tett arra 

vonatkozóan, hogy az Európai Közösségek tagállamai felhatalmazhatnák a Bizottságot, 

hogy a nevükben javaslatokat terjesszen el elő, s az implementációért felelős szerv az 

Európai Közösségek Tanácsa lehetne. A ratifikáció a Közösség megfelelő nyilatkozata 

útján lenne megtehető, amelyet a tagállamok jóváhagyása előzne meg. A Hivatal 

dokumentuma egyúttal utal a felelősség kérdéseire is. A közösségi hatáskörök 

problematikája az azbeszt biztonságos felhasználásáról szóló 162. számú egyezmény 

kapcsán került ismét elő a nyolcvanas évek közepén. E területet ugyanis abban az időben 

négy közösségi irányelv is szabályozott. Mivel a Közösség nem tudott részt venni az e 

területet tárgyaló 1986-os konferencián, a Tanács határozatot fogadott el a Közössé 

kizárólagos hatásköreiről. E határozat teljes összhangban áll a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet által előírt háromoldalú konzultációs mechanizmussal. Ebben az is szerepelt, 

hogy a Közösség válaszolja meg a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kérdőíveit – ezeket 

a Bizottság javaslata alapján a Tanácsnak kell elfogadnia. Ezt követően a konferencián a 

Bizottság képviselné a Közösséget, és a tagállamokkal szoros együttműködésben járna el. 

A tagállami küldöttségek ugyanakkor megtartanák azt a jogukat, hogy ismertessék 

álláspontjukat a konferencia plenáris ülésein. 1988-ban több tagállam vitatta a Közösség 

kizárólagos hatáskörét a 170. számú egyezménnyel kapcsolatban. Ezt követően 

egyeztetések kezdődtek a Bizottság és a Tanács között, s az utóbbi hozzájárult az 1986-

ban elfogadott határozat vegyes hatáskörbe tartozó ügyekkel való kiegészítéséhez. Az 

érintett egyezmény elfogadása után a Bizottság felhívta a Tanácsot, hogy a tagállamoknak 

értesíteniük kellene a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet arról, hogy az egyezmény 

végrehajtására a Közösség intézményei jogosultak; ezzel kapcsolatban azonban több 

tagállam jelezte, hogy elutasítják a Közösség kizárólagos hatáskörét. Erre reagálva a 

Bizottság véleményt kért a Bíróságtól e hatásköri kérdés rendezésével kapcsolatban. A 

német kormány vitatta e kérvény megengedhetőségét; azzal érvelt, hogy a Közösségnek 

nincs hatásköre az ILO-egyezmények megkötésére, mivel nem tagja a Nemzetközi 



Munkaügyi Szervezetnek. A Bíróság azzal utasította el ezt a kifogást, hogy a kérelem 

nem Közösség nemzetközi jogképességét érinti, hanem csak valamely közösségi hatáskör 

értelmezésével kapcsolatos. Ez alapján az ő feladata annak minősítése, hogy a felmerült 

akadályok gátját képezik e Közösség hatáskörgyakorlásának. A Bíróság megállapította, 

hogy a közösségi hatáskörök a tagállamok összessége által is gyakorolhatók a Közösség 

érdekeivel összhangban. A vélemény megállapította, hogy a 170. számú egyezmény 

megkötése a Közösség és a tagállamok közös hatáskörébe tartozik. A Bíróság utalt az 

együttműködési kötelezettségre, de a tagállamok és a Bizottság közötti ellentétet nem 

oldotta fel. A korábbi tanácsi határozattal ellentétben a tagállamok nem ratifikálták az 

ILO-egyezményeket, és ezen eset után a tagállamok elutasították a többi, Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet keretében elfogadott egyezmény ratifikálását is. 

 

2.2. Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 

 

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet egy másik olyan nemzetközi szervezete, amelynek 

az Európai Unió annak ellenére nem tagja, hogy kiterjedt hatáskörökkel és jogalkotási 

gyakorlattal rendelkezik a Tengerészeti Szervezet hatáskörébe tartozó ügyek kapcsán. A 

Szervezetet létrehozó Egyezmény jelenleg nem teszi lehetővé nemzetközi szervezetek 

csatlakozását, de az EU tagállamai annak tagjai. Az Unió nem vesz részt a Szervezet 

munkájában, és nem köthet olyan egyezményt, amelyet annak keretében dolgoztak ki.  

 Az ún. Intertako-ügyben a Bíróságnak egy, a hajók okozta szennyezésről szóló 

irányelvet kellett megvizsgálni, amely a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 

1973. évi nemzetközi egyezménybe és az ahhoz kapcsolódó 1978. évi jegyzőkönyvbe 

(továbbiakban Marpol 73/78) ütközik.6 A Marpol 73/78-nak valamennyi tagállam részese, 

de maga az Unió nem. A Bíróság döntése alapján a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 

nem kötelező a Közösségre nézve, és elutasította analógia alkalmazását a GATT 1947 

vonatkozásában.7 Érvelésében kifejtette, hogy az EK-Szerződés alapján a tagállamok nem 

                                                           
6 A Bíróságnak a C-308/06 The Queen, kérelme alapján International Association of Independent Tanker 

Owners (Intertanko) és társai v. Secretary of State for Transport ügyben 2008. június 3-án hozott ítélete. 

7  Az 1971-es International Fruit Company-ügyben a Bíróság döntése alapján a GATT 1947 

kötelezi a Közösséget is, még akkor is, ha formálisan nem vett részt a Szerződés megkötésében. A 



ruházták a Közösségre azon hatásköreiket, amelyekkel kapcsolatban a Marpol 73/78 

rendelkezéseket tartalmaz. A tagállamok korábban gyakorolt hatásköreinek a Közösségre 

történő teljes átruházása hiányában a Marpol 73/78 nem válik csupán azért kötelezővé az 

EK vonatkozásában, mert valamennyi tagállama az említett egyezmény részes fele – 

különösen mivel annak tartalmát nem is állt módjában jóváhagyni. Ennek következtében 

a kérdéses irányelv nem vizsgálható felül a Marpol 73/78 alapján. A Bíróság azonban 

nem hagyta teljesen figyelmen kívül az Egyezményt. A nemzetközi szokásjog egyik 

alapelvének tekintendő jogbiztonság alapján, és a jelenlegi EUSz. 4. cikk (3) bekezdése8 

tükrében a Bíróságnak lehetősége volt a Marpol 73/73 figyelembevételével az irányelv 

rendelkezéseinek értelmezésére. Az indoklás bemutatja, hogy miért hátrányos az Unióra 

nézve, hogy nem tagja a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek. E helyzet 

következménye pedig többek között az, hogy a tagállamoknak egymással ellentétes 

kötelezettségeknek kell eleget tenniük. 

 Hasonló probléma merült fel a Commune de Mesquer v. Total-ügyben.9 Az ügy 

előzménye az Erika nevű tartályhajó Bretagne partjainál 1999-ben elszenvedett balesete 

volt. Az olajszennyeződés legsúlyosabb károkat Mosque községnek okozott, aki 

megpróbálta kártérítési igényét a Total France-szal és a Total International-lal szemben 

érvényesíteni, akik az olaj tulajdonosai és a hajók bérlői voltak. Két, a Nemzetközi 

Tengerészeti Szervezet keretében elfogadott egyezmény volt releváns Mosque község 

igénye szempontjából; az ún. Felelősségi Egyezmény és az Alap Egyezmény.10 A 

                                                                                                                                                                             
Bíróság érvelésének alapját az képezte, hogy tagállamokat a nemzetközi kereskedelem kapcsán 

megillető jogok és kötelezettségek a Közösségre szálltak át. 

8  „Az Unió és a tagállamok a lojális együttműködés elvének megfelelően különösen 

tiszteletben tartják és segítik egymást a Szerződésekből eredő feladatok végrehajtásában.

 A tagállamok a Szerződésekből, illetve az Unió intézményeinek intézkedéseiből eredő 

kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében megteszik a megfelelő általános vagy 

különös intézkedéseket. 

 A tagállamok segítik az Uniót feladatainak teljesítésében, és tartózkodnak minden olyan 

intézkedéstől, amely veszélyeztetheti az Unió célkitűzéseinek megvalósítását.” 
9  A Bíróságnak a C-188/07 Commune de Mesquer v. Total France SA, Total International Ltd ügyben 

2008. június 24-én hozott ítélete. 

10
  Az olajszennyezéssel okozott károk polgári jogi felelősségéről szóló 1969. november 29-



Közösség nem volt részes fele ezen nemzetközi szerződéseknek, de a tagállamok 

többsége csatlakozott az egyezményekhez. Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem 

tárgya ugyanakkor nem e két nemzetközi dokumentum volt, hanem a hulladékról szóló 

75/442/EGK irányelv, amely a „szennyező fizet” elvet foglalta magába. Az egyik 

legfontosabb dolog annak eldöntése volt, hogy mi a kapcsolat az irányelv és a két említett 

egyezmény között, amely közül az utóbbi korlátozta a felelősséget. A Bíróság döntése 

alapján az irányelvek hagytak bizonyos mozgásteret a francia jognak, hogy a szabályai 

megfeleljenek az egyezmények rendelkezéseinek, de ez a döntési szabadság nem volt 

korlátlan. A Bíróság ebben az ügyben is elutasította azt az álláspontot, hogy az 

egyezmények kötnék a Közösséget, mivel az nem csatlakozott hozzájuk, illetve nem lehet 

azokat úgy értelmezni, mintha az Unió ebben az esetben a tagállamok helyét foglalta 

volna el a bennük rögzített jogok és kötelezettségek vonatkozásában. Az ítélet utalt egy 

2004-es tanácsi határozatra, amely felhatalmazta a tagállamokat, hogy aláírják az Alap 

Egyezményhez csatolt 2003-as jegyzőkönyvet, ennek alapja a „Közösség érdekeinek” 

szem előtt tartása volt. e határozat 4. cikke előírja, hogy a tagállamoknak mindent meg 

kell tenniük annak érdekében, hogy a kapcsolódó nemzetközi dokumentumokat minél 

előbb kiegészítsék, s így lehetővé váljon a Közösség minél előbbi csatlakozása azokhoz. 

 A Bizottság v. Görögország ügyben az eldöntendő kérdés az volt, hogy 

Görögországnak jogában állt-e javaslatot előterjeszteni a Nemzetközi Tengerészeti 

Szervezethez olyan kérdésben, amelyet már szabályozott a közösség jog.11 A Bíróság – az 

AETR esetben megfogalmazott elvekkel összhangban álló – álláspontja szerint a 

Közösség hatásköre kizárólagos volt. Megállapítása szerint a görög javaslat alapján a 

Nemzetközi Tengerészeti Szervezet olyan új szabályokat fogadhat el, amelyek hatással 

lehetnek a közösségi jog rendelkezéseire. Ez alapján a Bíróság kimondta a (jelenlegi) 

EUSz. 4. cikke (3) bekezdésének és az EUMSz. közös közlekedési politikára vonatkozó 

                                                                                                                                                                             
én Brüsszelben aláírt, Londonban 1992. november 27-én kelt jegyzőkönyvvel kiegészített 

nemzetközi egyezmény és az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére létesítendő 

nemzetközi alap létrehozásáról szóló 1971. december 18-án Brüsszelben aláírt, Londonban 1992. 

november 27-én kelt jegyzőkönyvvel kiegészített nemzetközi egyezmény.

 

11  A Bíróságnak a C-45/07 Európai Közösségek Bizottsága v. Görög Köztársaság ügyben 2009. február 

12-én hozott ítélete. 



rendelkezéseinek a megsértését. Az nem jelentett jogsértés alóli mentesülést, hogy a 

Közösség nem volt tagja a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek. A tagság hiánya nem 

zárja ki az alapszerződésekben is rögzített közösségi hatáskörök gyakorlását – ez pedig a 

tagállamoknak a Közösség érdekében való együttes fellépése útján is lehetséges.  

 A Bíróság fent ismertetett gyakorlata alapján az együttműködési kötelezettség 

olyan nemzetközi szervezetekben való tagság esetén is kötelezi a tagállamokat, 

amelyeknek maga az Európai Unió nem tagja, de azokon a területeken fejti ki 

tevékenységét, amelyekkel kapcsolatban az Unió is valamilyen típusú hatáskörrel 

rendelkezik. Megjegyzendő, hogy az EGK-Szerződés 116. cikke kifejezett rendelkezést 

tartalmazott erre az esetre, kimondva, hogy: 

„Az átmeneti időszak végétől a gazdasági jellegű nemzetközi szervezetekben a közös 

piac szempontjából különösen jelentős kérdésekben a tagállamok csak közösen lépnek 

fel. Ennek érdekében a Bizottság javaslatokat terjeszt a Tanács elé az ilyen közös 

fellépések hatókörére és végrehajtására vonatkozóan; ezekről a Tanács minősített 

többséggel határoz. 

Az átmeneti időszak alatt intézkedéseik összehangolása és, amennyire lehetséges, egy 

egységes álláspont elfogadása céljából a tagállamok konzultálnak egymással.” 

 A jelenleg hatályos EU-Szerződés nem tartalmaz ilyen szigorú kötelezettséget a 

tagállamokra nézve. Az EUSz. „A közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó” 

fejezetének 34. cikk (1) bekezdése tartalmaz hasonló előírást: 

„A tagállamok összehangolják cselekvésüket a nemzetközi szervezetekben és nemzetközi 

konferenciákon. Ezeken a fórumokon képviselik az Unió álláspontját. Ennek az 

összehangolásnak a megszervezéséről az Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselője gondoskodik. 

Az olyan nemzetközi szervezetekben, illetve nemzetközi konferenciákon, ahol nem vesz 

részt minden tagállam, a részt vevő tagállamok képviselik az Unió álláspontját.” 

Az EUSz. 40. cikke értelmében azonban e rendelkezés nem vonatkozik a közös kül- és 

biztonságpolitikán kívül eső külkapcsolati tárgykörökre.12 

                                                           
12
  „A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása nem sérti az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 3-6. cikkében felsorolt uniós hatáskörök gyakorlására vonatkozóan a 



 Kifejezett rendelkezések ezzel kapcsolatban a monetáris politikánál találhatók. Az 

EUMSz. 138. cikk (1) bekezdése alapján:  

„Annak érdekében, hogy az eurónak a nemzetközi pénzrendszerben elfoglalt helyét 

biztosítsa, a Tanács a Bizottság javaslata alapján határozatban állapítja meg a gazdasági 

és monetáris unió szempontjából különösen jelentős ügyekben a nemzetközi pénzügyi 

intézményekben és konferenciákon képviselendő közös álláspontokat. A Tanács az 

Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően határoz.” 

E koordináció módjára vonatkozóan ugyanezen cikk következő bekezdése tartalmaz 

rendelkezéseket, amelynek keretében lehetővé teszi a Tanácsnak intézkedések 

elfogadását.13 

 

3. Tagság más nemzetközi szervezetekben 

 

3.1. Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet 

 

A Közösségnek az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetéhez való 

csatlakozását négy évig tartó tárgyalás előzte meg, s arra végül 1991-ben került sor. 

Mivel az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet Alapokmánya csak államok 

csatlakozását tette lehetőéve, elsőként annak kiegészítésére volt szükség. A módosított II. 

cikk lehetővé teszi olyan regionális gazdasági szervezetek belépését, amely tagállamainak 

többsége egyúttal tagja a Szervezetnek is. Az csatlakozni kívánó regionális szervezetnek 

nyilatkozatot kell benyújtania a kapcsolódó hatásköreiről, a „maradék” tárgykörök 

                                                                                                                                                                             
Szerződésekben az intézmények részére előírt eljárások alkalmazását és az intézmények erre 

vonatkozó hatásköreinek terjedelmét.

 Hasonlóképpen, az e cikkekben felsorolt politikák végrehajtása sem sérti az Unió e 

fejezetben említett hatásköreinek gyakorlására vonatkozóan a Szerződésekben az intézmények 

részére előírt eljárások alkalmazását és az intézmények vonatkozó hatásköreinek terjedelmét.” 

13
  EUMSz. 138. cikk (2) bekezdés: „A Tanács a Bizottság javaslata alapján megfelelő 

intézkedéseket fogadhat el a nemzetközi pénzügyi szervezetekben és konferenciákon való 

egységes képviselet biztosítása céljából. A Tanács az Európa Központi Bankkal folytatott 

konzultációt követően határoz.” 



továbbra is a tagállamai kompetenciájában maradnak. Esetleges változásokról értesíteni 

kell a Szervezetet. A tagsági jogok gyakorlása alternatív módon történik attól függően, 

hogy kit illetnek meg a jogosultságok. A csatlakozó szervezet a tagállamaival megegyező 

számú szavazattal rendelkezik, de a szavazás jogát vagy maga a szervezet vagy a 

tagállamai gyakorolhatják. 

 A fenti rendelkezésekkel összhangban a Közösség benyújtotta a hatáskörökről szóló 

nyilatkozatát. Ezen felül az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet Általános 

Szabályait is módosították annak érdekében, hogy a közös tagságot jobban tudják 

kezelni. A XLI. szabály szerint a Szervezet valamennyi tagja kérhet információt a 

hatáskörök megosztásáról. E rendelkezés azt is előírja, hogy az érintett nemzetközi 

szervezet és a tagállamai értesítsék a Szervezetet annak ülései előtt, hogy az adott 

tárgykör kinek a hatáskörébe tartozik, illetve melyikük jogosult majd szavazni az adott 

kérdéssel kapcsolatban. Ha a tervezet vegyes hatáskörbe tartozó témakört érint, a tag 

nemzetközi szervezet és a tagjai is részt vehetnek az elfogadása előtti vitában, de ennek 

zárásakor csak az szavazhat, aki erre hatáskörrel rendelkezik.14  

 Az idézett rendelkezések kényszermegoldásnak tekinthetők, amelyek állandó 

feszültség forrásai lehetnek az Unión belül a Szervezet gyakori ülései miatt. Ugyanakkor 

az is nyilvánvaló, hogy a fenti vázolt rendszer intézményesített mechanizmusokat igényel 

az Unió oldaláról is. A Bizottság és a Tanács 1991-es megállapodása alapján többszintű 

egyeztetéseket tartanak az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet döntéshozatali 

mechanizmusaiban való részvétel koordinálására. Az elmúlt évtizedek gyakorlata 

ugyanakkor azt mutatja, hogy az érintett intézmények minden igyekezete ellenére egy 

olyan összetett – és gyakran viták tárgyát képező – hatásköri rendszerrel bíró nemzetközi 

szervezet esetén, mint az Európai Unió, más nemzetközi szervezetben való részvétel 

számos esetben inkább zavar forrása lehet.15 

 

                                                           
14Frid, Rachel: The Relations between the EC and International Organizations. Kluwer, Hága, 

1995. 233-242. o. 

15 Eeckhout, Piet: EU External Relations Law. i. m. 228-229. o. 



3.2. Kereskedelemi Világszervezet16 

 

3.2.1. Az Európa Unió (korábban Közösség) tagsága 

 

Az Uruguay-forduló tárgyalásait hivatalosan a genfi miniszteri találkozón 1993. 

december 15-én zárták le. A körtárgyaláson résztvevő EK eredeti tagként vett részt a 

Kereskedelmi Világszervezet megalapításában, képviselője a többi alapító, így az EK 

tagállamainak kormányképviselői mellett 1994. április 15-én aláírta a forduló 

eredményeit összegző záródokumentumot, a WTO-egyezményt.  

A dokumentum megerősítése a Közösség részéről a nemzetközi szerződéskötési 

eljárásnak megfelelő döntéshozatal szerint történt. Az EKSz által meghatározott 

folyamatban a nemzetközi szerződést beiktató közösségi dokumentum javaslatát a 

Bizottság dolgozta ki17, azt a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményezte18, majd az 

Európai Parlament elé került, amely 1994. december 14-én ún. hozzájárulási eljárásban 

hozott pozitív döntést a bizottsági javaslatról. Ahogyan arról fent szó esett, ezzel 

párhuzamosan a Bizottság kérelmére az Európai Bíróság is véleményezési eljárást 

folytatott le, amely elsősorban az egyezmény megkötésének hatásköri hátterére irányult. 

                                                           
16 Köszönetemet szeretném kifejezni Horváthy Balázsnak az e rész elkészítéséhez nyújtott támogatásáért. 

Horváthy Balázs: Az Európai Unió és a Kereskedelmi Világszervezet kapcsolatának alapkérdései. 

Állam- és Jogtudomány, Vol. 47, 2006, 577-610. o. 

17
  Com/94/143 final. Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the 

results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (1986-1994) 

18
  Opinion on the draft Council Decision concerning the conclusion on behalf of the 

European Community, as regards matters within its competence, of the agreements reached in the 

Uruguay Round multilateral negotiations (1986-1994) On 4 October 1994 OG C 397 

(31.12.1994.) 17. o. A vélemény visszautal a GSZB korábbi állásfoglalásaira, és érdekességként 

említhető, hogy a felhívja a figyelmet olyan aktuális problémákra, mint pl. a környezetvédelem és 

a kereskedelempolitika kapcsolata.  



Végül a Bizottság javaslatának megfelelő dokumentumot a Tanács fogadta el és hirdette 

ki 1994. december 22-i ülésén határozat19 formájában. 

A Közösség tehát alapító, eredeti tagjává vált a WTO-egyezménynek, azonban a 

WTO-egyezmény és az azt megerősítő tanácsi határozat összevetése alapján kérdésként 

vetődik fel, hogy valójában milyen entitás is lett a szervezet tagja. A WTO-egyezmény 

szóhasználata alapján ugyanis az eredeti tagság a GATT 1947 szerződő felei mellett az 

Európai Közösségeket illette meg20, vagyis a multilaterális egyezmény az Európai Unió 

első pillérét alkotó mindhárom Közösségre egyaránt utalt21. Ezzel szemben az 

egyezményt megerősítő tanácsi határozat már csak egyes számban jelenti ki azt, hogy a 

WTO-egyezményt elfogadja az Európai Közösség22. A pusztán grammatikainak látszó 

diszharmónia (egyes szám – többes szám) ilyenképpen jogi probléma is egyben: a kérdés 

ugyanis, hogy a WTO-egyezmény együttesen a közösségeket (EK, ESZAK, 

EURATOM), vagy csak egyedül az Európai Közösséget köti.  

Ha a hatásköri kérdésként megközelítve próbálunk választ adni, akkor arra a 

következtetésre jutunk – hogy ellentétben a WTO-egyezmény fordulatával – az csak az 

Európai Közösséget kötelezi. Az Európai Bíróság ugyanis az említett 1/94. véleményében 

kimondta azt is, hogy a közös kereskedelempolitika kizárólagos hatáskörében az EK 

kötheti meg az EURATOM és az ESZAK vonatkozásában is azokat a nemzetközi 

egyezményeket, melyek egyszerre több közösségi alapszerződést is érintenek (ún. 

                                                           
19
  A fent már több ízben hivatkozott Tanács 94/800/EK határozatot  

20
  WTO-egyezmény XI. cikk 1. bekezdés: „A WTO eredeti Tagjaivá válnak, akik a jelen 

Egyezmény hatálybalépése napján a GATT 1947 Szerződő Felei, valamint az Európai 

Közösségek, amennyiben elfogadják a jelen Egyezményt és a Multilaterális Kereskedelmi 

Megállapodásokat, valamint Engedményekről és Kötelezettségvállalásokról szóló Listáikat a 

GATT 1994-hez, és Specifikus Kötelezettségvállalási Listáikat a GATS-hoz csatolják.”  

21
  A Közösségek alapszerződéseit módosító Maastrichti Szerződés nyomán akkoriban a 

három közösség az EK, ESZAK és EURATOM.  

22
  Tanács 94/800/EK határozat 1. cikk (1) bekezdés: „(…) az Európai Közösség nevében a 

következő multilaterális megállapodásokat és jogi aktusokat hagyják jóvá (…)”  



horizontális egyezmények). Az EURATOM nem is tartalmaz rendelkezést a hatálya alá 

tartozó termékek külkereskedelméről, az ESZAK egy helyen utalt nemzetközi 

szerződéskötési lehetőségre23, azonban ez utóbbi csak a specifikus – vagyis kizárólag a 

szén- és acélipari termékeket érintő – egyezményekre vonatkozott. Az Európai Bíróság 

tehát lehetővé tette a több árucsoportot felölelő szerződések – így olyan átfogó, 

horizontális jellegű megállapodások, mint amilyen a WTO-egyezmény – megkötését a 

közös kereskedelempolitika hatókörén belül az EK (jelen esetben a tagállamokkal együtt) 

kötheti meg. Következésképpen a WTO tagja csak az EK lehet, az ESZAK24 és 

EURATOM nem.  

De ugyanerre a megoldásra jutunk, ha a fenti ellentmondást a nemzetközi közjog 

szerződéskötésre vonatkozó szabályaival próbáljuk feloldani. Általában a 

szerződéskötésre alkalmazandó jog alapján egy szerződés kötelezettjévé (részes féllé) 

válik, aki magára nézve annak kötelező hatályát elismeri25. Az elismerés különböző 

                                                           
23
  Az ugyanis nem zárta ki a tagállamok kereskedelempolitikai hatáskörgyakorlását, ld. 

ESZAK-szerződés  71. cikk: „A jelen szerződés alkalmazása nem érinti a tagállamoknak a 

kereskedelempolitikára vonatkozó hatáskörét, kivéve a szerződésnek ezzel ellentétes 

rendelkezéseit (…)”. Ebből következik, hogy a szén- és acéltermékek vonatkozásában a 

tagállamok akár továbbra is köthettek nemzetközi megállapodásokat, de csak ha azok nem 

ütköznek az ESZAK-szerződés rendelkezéseibe (és ti. a Közösség hatáskörét nem sértik). Vö. 

Lásd opinion 1/94.  

24
  E hatásköri kérdés az ESZAK kapcsán ma már azért sem aktuális, mert az ESZAK-

szerződés 2002. július 23-án megszűnt. A Nizzai Szerződéssel együtt elfogadott jegyzőkönyv 

értelmében a szén- és acéltermékekkel kapcsolatos szabályozási hatáskörökre már az EKSz, tehát 

a közös kereskedelempolitika irányadó. Ld. Jegyzőkönyv az ESZAK-szerződés lejártának 

pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari kutatási alapról. HL „C” 80. szám, 

(2001.03.10.) 67.o. (magyarul megjelent a csatlakozási szerződésbe foglalva, lásd 2004. évi 

XXX. tv.) 

25
  Az EK, mint nemzetközi szervezet által kötött szerződések helyzetére jelenleg 

alapvetően csak szokásjogi szabályokat alkalmazhatunk, vagy mintegy „analógiával” idézhetjük 

az 1986-ban az államok és nemzetközi szervezetek között létrejött szerződésekről szóló Bécsi 

Egyezményt (VCLTIO – The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and 

International Organizations or Between International Organizations, letölthető: 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_2_1986.pdf – 2013. május 10-i 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_2_1986.pdf


módozatai közül a WTO-egyezmény esetében elfogadásra volt szükség26, aminek a 

Közösség a Tanács 94/800/EK határozattal tett eleget. E dokumentum viszont, ahogy a 

fentiekben látható volt, az elfogadást kizárólag az Európai Közösség nevében tette meg. 

Ennélfogva a szerződés kötelező hatályának elismerése csak az EK irányban történt meg, 

más szóval ebben az értelmezésben a WTO eredeti alapító tagjának csak az Európai 

Közösség számít.  

Önmagában eme ellentmondásos helyzet a gyakorlatban nem okoz problémát, 

ugyanis a többi WTO tagállammal szemben a szó szerinti olvasatban az „Európai 

Közösségekre” telepített kötelezettségekért az EK egyedül helytáll, és ennek hatásköri 

alapja is biztosított. Az ellentmondás mögött feltételezhetően pusztán technikai okok 

húzódnak meg. A WTO-egyezmény szövegéről ugyanis még azt megelőzően 

megállapodtak az alapítók, hogy az Európai Bíróság kiadta volna említett véleményét, ezt 

követően viszont már nem volt lehetőség az elfogadás alatt lévő egyezményszöveg 

módosítására.  

A WTO-egyezmény voltaképpen a Közösség státusza szempontjából nem jelent 

mást, minthogy legitimálták azt a több évtizedes gyakorlatot, amely a Közösséget a 

GATT 1947 de facto tagjának tekintette. Az eredeti tagság gyakorlati jelentősége egyrészt 

abban rejlik, hogy a GATT 1947 kötelezettségvállalások és a WTO-egyezmény szabályai 

között folytonosság áll fenn, másrészt a későbbiekben a WTO-hoz csatlakozó állam 

státusza minden esetben egyedi csatlakozási megállapodást feltételez, mely adott esetben 

hosszabb átmeneti időket (ld. pl. Kína csatlakozási szerződését, vagy a jelenleg 

csatlakozó Vietnámra vonatkozó speciális rendelkezéseket) és végeredményben akár 

kedvezőtlenebb feltételeket is jelent.  

 

3.2.2. Az ún. kettős tagság problematikája 

                                                                                                                                                                             
állapot.), amely jelen sorok írásakor a szükséges ratifikációk hiánya miatt még nem számít 

hatályos dokumentumnak. A hatály elismerésének kötelezettsége, és az elismerés módozatai e 

szerződés 2. cikk (1) bekezdésében szereplő definícióból és 14. cikkéből következik. A 

megfogalmazások az 1969-es Bécsi Egyezményhez képest hasonlóak. 
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  WTO-egyezmény XIV. cikk. Az elfogadásnak a WTO-egyezményre és az ahhoz 

mellékelt multilaterális kereskedelmi megállapodásokra kellett vonatkoznia.  



 

A fentiekből az is következik, hogy az EK-tagállamok, mint a GATT 1947 szerződő felei, 

szintén a Kereskedelmi Világszervezet eredeti alapítói lettek. Ennélfogva jogi értelemben 

a tagállamok és Közösség kettős tagságáról beszélhetünk. Kérdés viszont az, hogy a 

GATT-WTO-normarend milyen módon és milyen mértékben kötelezi az Uniót valamint a 

tagállamokat.  

Látszólag a nemzetközi közjog szempontjából kézenfekvő lenne, hogy a Unió, 

mint a WTO eredeti alapító tagja ugyanolyan módon és mértékben számít kötelezettnek, 

mint a szintén alapító tagállamok. Eszerint látszólag nem lenne másként megítélhető a 

GATT-WTO-normarend kötőereje attól függően, hogy a tagállamok, vagy az Unióról 

van-e szó. Ez következik abból is, hogy a WTO-egyezmény, szakítva a GATT 1947-re 

korábban jellemző és fent már említett „à la carte” módszerrel, az egységesség elvét 

követi s alapvetően csak arra ad lehetőséget, hogy néhány fakultatív kötelezettségtől 

eltekintve a tagok az egyezményt egészében fogadják el. Ennek oka nyilvánvalóan az 

volt, hogy a tagok kötelezettségei áttekinthetőbben, egyértelműbben legyen 

megállapítható.  

A jogosultságok gyakorlása kapcsán viszont már nem vonható le ez a 

következtetés, vagyis az EK és a tagállamok pozíciójának azonossága nem igazolható. A 

szavazati jog gyakorlásának szabálya ugyanis inkább arra enged következtetni, hogy az 

Unió és tagállamok mintegy egymás komplementereként, kiegészítőjeként vesznek részt 

a szervezet munkájában, ti. a szavazataikat alternatívan adhatják le, vagyis bizonyos 

tárgykörökben a tagállamok, bizonyos kérdésekben a tagállamok helyett az EU 

képviselője szavazhat. A WTO-egyezmény IX. cikke szerint a döntéshozatalban minden 

tagállamnak egy szavazata van. Ahol az Európai Unió gyakorolja szavazati jogát, annyi 

számú szavazata van, amennyi azon tagállamainak száma, amelyek a WTO tagjai. Ehhez 

az alapító államok hozzáfűzték azt az evidenciaként ható értelmező nyilatkozatot, hogy 

az Európai Unió és tagállamai szavazatainak száma semmilyen esetben sem haladhatja 

meg az Európai Unió tagállamainak számát27. Feltételezhetően ezzel azt kívántak 

nyomatékosítani, hogy alapvetően a WTO szempontjából mellékes kérdés a szavazati jog 
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  Lásd a WTO-egyezmény IX. cikk (1) bekezdéséhez fűzött értelmezés 



gyakorlásának megosztása az EU és a tagállamok között. Más szóval az, hogy utóbbiak 

miként oldják meg a szavazati jog gyakorlásának technikáját, alapvetően a multilaterális 

szintről nézve irreleváns (pl. együttesen jelen vannak-e az ülésen a tagállami képviselők 

és az Európai Bizottság reprezentánsa stb.), a lényeg, hogy a leadott szavazatok a 

tagállamok számát sosem léphetik át.  

A közösségi jog irányából nézve a kérdést, első megközelítésben a tagállamok és 

a Unió osztott felelőssége következne. A WTO-egyezményt elfogadó Tanács 94/800/EK 

határozat kizárólag azon szerződéses rendelkezések kötelező erejét ismerte el, amelyek a 

Közösség kompetenciájába tartozó területeket érintettek28. Következésképpen logikailag 

a közösségi jog szempontjából tehát az következne, hogy a Közösség és a tagállamok 

külön-külön a WTO-normák csak azon részei által kötelezettek, amelyek a saját hatásköri 

területeire esnek. Ebben az értelmezésben a hatásköri szabályok rendeznék, hogy a WTO-

n belül a konkrét jogviszony alanya az EU vagy a tagállamok lennének-e. Ez az 

értelmezés megfelelne az említett szavazási szabályok értelmének is, hiszen az EU 

kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben saját maga szavaz a tagállamok helyett és 

nevében, illetve vállalhat kötelezettséget, míg azokon a területeken, ahol a tagállamok 

kompetenciája megmaradt, a tagállamok léphetnek fel (pl. a GATS és a TRIPS egyes 

területein), ebből kifolyólag a felelősségük is adott területre terjedhetne ki.  

Végül röviden utalni lehet arra, hogy az Európai Bíróság gyakorlatában a fenti 

lehetőségek mellett (EK és tagállamok együttes vagy megosztott felelőssége a GATT-

WTO-jogrend érvényesítéséért) sajátos – és szintén nem teljesen konzekvens – 

álláspontot alakított ki. Az ugyanis a fentiek alapján is szembetűnő, ha a közösségi 

jognak (és a WTO-n belüli szavazási szabályoknak) logikailag inkább megfelelő osztott 

felelősség mellett törünk lándzsát, akkor azzal valójában a Kereskedelemi 

Világszervezetet magát (pl. vitarendezési testületét), és az EU-n kívüli WTO-tagokat arra 

kényszerítenénk, hogy minden esetben vizsgálják, hogy adott kötelezettség 

érvényesítéséért a tagállamok avagy a Közösség tehető-e felelőssé. Ez pedig nem 

jelentene mást, mint hogy az Unión kívüli aktorok viszonyában a GATT-WTO-jogrend 

érvényesülését közösségi jogi szempontoktól (ti. a közös kereskedelempolitikai hatásköri 
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rendszerétől és az azzal kapcsolatos hatásköri vitáktól) tennénk függővé. Ezen okból 

kifolyólag az EU és a tagállamok pozíciója a többi WTO-tagállam aspektusából 

alapvetően csak az együttes és azonos megítélés29 alapján határozható meg. Hogy ezen 

ellentétes szempontok miként hangolhatók össze, az már egy következő írás tárgya lehet 

majd.  

 

4. Az Európai Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez és az 

Európa Tanácshoz 

 

A második világháborút követően Európában létrejött két regionális szervezetrendszer – 

az Európai Közösségek, majd Európai Unió valamint az Európa Tanács – között az 

évtizedek során egyre intenzívebbé vált a különböző formákat öltő interakciók. Ez 

elsősorban a két szervezet bírói fórumai között volt kitapintható; a luxemburgi Európai 

Bíróság és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága kölcsönösen hivatkozott egymás 

ítéletei, a másik által kidolgozott elvekre. 

 A gazdasági integrációként indult Európai Közösségek kapcsán a kilencvenes 

évek elején merült fel az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez – illetve az annak 

szervezeti keretet adó Európa Tanácshoz – történő csatlakozás. Az Európai Bíróság a 

2/94-es véleményben még hatáskör hiányára elutasította a csatlakozást.30 

                                                           
29
  Valamennyire az egységesség irányba hajlik az Európai Bíróság is. A Hermès-ügyben a 

Bíróság megállapította hatáskörét a teljes WTO-egyezmény értelmezésére vonatkozóan, vagyis 

nem csak azon részek tekintetében, melyek kötelező hatályát a Tanács elismerte, hanem a teljes 

szerződésszöveg tekintetében, azonban ebből még ne következik automatikusan, hogy a 

tagállamok és a Közösség felelőssége is megfelelne az „egységességnek”. Hermès International 

partnership limited by shares v. FHT Marketing Choice BV. C-53/96 (16.06.1998.) ECR 1998-I. 

p. 3603. Az irodalom beszél egyfajta „egyetemleges felelősségről” is, aminek előnye, hogy az 

Unión kívüli WTO-tagok irányában nem „veszhet el” – pl. egy hatásköri vitában – az EK és a 

tagállamok felelőssége.  

30  Opinion of the Court of 28 March 1996: Accession of the Community to the European Convention of 

Human Rights and Fundamental Freedoms: Opinion 2/94. 



 Immár nem a Közösség(ek), hanem az Európai Unió csatlakozásának feltételeit a 

Lisszaboni Szerződés által módosított EU-Szerződés 6. cikkének (2) bekezdése adta meg, 

kimondva hogy: 

„Az Unió csatlakozik az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 

egyezményhez. Ez a csatlakozás nem érinti az Uniónak a Szerződésekben meghatározott 

hatásköreit.” 

 Az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez csatolt 14. Kiegészítő Jegyzőkönyv 

2010. június 1-jén lépett hatályba, ezt követően kezdődtek a tárgyalások, amelyek 

legfőbb eldöntendő kérdése az említett bírói fórumok közötti hatásköri viszonyok 

rendezése, valamint az Uniónak az Európa Tanácsba történő szervezeti beépítése.31 A 

Steering Committee for Human Rights 2011 októberében tette közzé a csatlakozási 

szerződés tervezetét, jelenleg tárgyalások folynak a tartalmának részleteiről.32  
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