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Tisztelt Elnök Úr!

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság elnöke 2009. 
január 29-i levelében az eljárási szabályzat 35. cikkével összhangban a bizottság véleményét 
kérte a fent említett javaslat jogalapjával kapcsolatban.

A bizottság 2009. február 12-i ülésén megvizsgálta a fent említett kérdést.

A Környezetvédelmi Bizottság módosításokat terjesztett elő a jogalapnak az EK-Szerződés 
95. cikkéről a 152. cikkére; 16. és 152. cikkére; 42., 152. és 308. cikkére; 137. és 152. 
cikkére, vagy 95. és 152. cikkére való változtatása céljából.

A kérdés a Bíróság ítélkezési gyakorlatában meghatározott alapelvekből kiindulva a 
következőképpen elemezhető.

Amint az közismert, valamennyi közösségi jogalkotási aktusnak olyan jogalapra kell épülnie, 
amely meghatározza a Közösségre ruházott hatásköröket, valamint megjelöli az elfogadható 
jogi aktus típusát és az elfogadáshoz követendő eljárást.

A Bíróság a nemzetközi megállapodások megkötése (illetve kifejezetten a cartagenai 
jegyzőkönyv) esetében választandó jogalapról szóló, 2001. december 6-i 2/00. sz. 
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véleményében1 a következő világos megfogalmazással szolgál:

„A megfelelő jogalap megválasztása alkotmányos jelentőségű. A kizárólag ráruházott 
hatáskörökkel rendelkező Közösségnek ugyanis a Szerződés olyan rendelkezésére kell 
alapítania a jegyzőkönyvet, amely e célból felhatalmazza őt e jogi aktus jóváhagyására. A 
hibás jogalap alapulvétele tehát érvénytelenítheti magát a jegyzőkönyv megkötéséről szóló 
jogi aktust, és ennélfogva érvénytelenné teheti a Közösség ahhoz való hozzájárulását, hogy az 
általa aláírt megállapodás őt köti. Erről van szó különösen akkor, ha a Szerződés nem biztosít 
a Közösség számára elegendő hatáskört a megállapodás egészének ratifikálásához, ami miatt 
meg kell vizsgálni a tervezett megállapodás harmadik országokkal való megkötésére 
vonatkozó hatásköröknek a Közösség és a tagállamok közötti megosztását, vagy pedig akkor, 
ha a megállapodás megkötéséről szóló említett jogi aktus megfelelő jogalapja a közösségi 
intézmények által ténylegesen követettől eltérő jogalkotási eljárást ír elő.” (Utólagos 
kiemelés.)

A Bíróság egyrészt hangsúlyozza a jogalap megválasztásának „alkotmányos jelentőségét”, 
mivel a Közösség nem általános célú jogrendet alkot, hanem a hatáskör-átruházás elve alapján 
működik. Másrészt a Bíróság igyekszik rámutatni az azzal kapcsolatos problémákra, amikor 
nincs olyan jogalap, amely a közösségi fellépés alapjául szolgálhatna (amikor nincs „elegendő 
hatáskör”), vagy amikor a jogalap módosításának eredményeképpen változik a jogi aktus 
elfogadására irányuló eljárás. Sokatmondó példa erre Jacobs főtanácsnok 2001. november 15-
i véleménye a C-314/99. sz., Hollandia kontra Bizottság ügyben2, amely szerint a jogalap 
megváltoztatása azt jelentette volna, hogy a jogi aktust más eljárással kellett volna elfogadni, 
mint amellyel azt ténylegesen elfogadták. 

Ebben az esetben, amint azt a Parlament jogi szolgálata is kiemelte a British American 
Tobacco ügyben3, a jogalappal kapcsolatos hiba több egy pusztán formai hibánál, amennyiben 
a jogi aktus elfogadása során alkalmazandó eljárás szabálytalanságához vezet, és a jogi aktus 
érvénytelenségét eredményezheti, mivel a lényegét érinti, jogellenessé téve azt.

A Bíróság szerint a jogalap megválasztása nem szubjektív kérdés, hanem olyan „bírósági 
felülvizsgálatra alkalmas, objektív elemeken kell alapulnia”4, mint a kérdéses jogi aktus célja 

                                               
1EBHT 2001., I-9713. o. 
Online: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=doc
noj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&a
ffclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel
=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit
2 EBHT 2002., I-5521. o.
Online: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte
3 491/2001. sz. királynő kontra egészségügyi miniszter ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd és 
Imperial Tobacco Ltd ügy, EBHT 2002., I-11453. o. 
Online:
http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=264374:cs&lang=it&list=405672:cs,287495:cs,264374:cs,132861:cs,&pos=3&pag
e=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british%20american%20tobacco~&checktexte=checkbox&visu=#texte
4 45/86. sz. Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 1987., 1439.o., 5. pont.
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és tartalma1. Továbbá az intézkedés fő célkitűzésének kell döntő tényezőként szerepelnie2.

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a Szerződés valamely általános cikke elegendő 
jogalapot biztosít még abban az esetben is, ha a kérdéses intézkedés – alárendelt módon – a 
Szerződés egy külön cikkében megfogalmazott cél elérésére irányul3.

Ha azonban az az elfogadandó álláspont, hogy a két cél elválaszthatatlanul kapcsolódik össze 
úgy, hogy egymáshoz képest egyik sem másodlagos vagy közvetett, akkor fontolóra lehetne 
venni két jogalap együttes alkalmazását4. 

Röviden, a Bíróság az egyetlen jogalap alkalmazását részesíti előnyben, kivéve akkor, ha az 
adott jogi eszköznek két egyenrangú célja van. 

Jelen esetben a Bizottság az EK-Szerződés 95. cikkét5 választotta jogalapnak. 

                                               
1 C-300/89. sz. Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 1991., I-287. o., 10. pont.
2 C-377/98. sz. ügy, Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács, EBHT 2001., I-7079, 27. pont.
3 C-377/98. sz. ügy, Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács, EBHT 2001., I-7079, 27-28. pont. C-491/01. 
sz. ügy, British American Tobacco (Investments) és Imperial Tobacco, EBHT 2002., I-11453, 93–94. pont.
4 C-165/87. sz. ügy, Bizottság kontra Tanács, EBHT 1988., 5545. o., 11. pont.
5 95. cikk

(1) Ha e szerződés másként nem rendelkezik, a 14. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítására — a 94. 
cikktől eltérve — a következő rendelkezéseket kell alkalmazni. A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak 
megfelelően és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja azokat a 
tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket, amelyek 
tárgya a belső piac megteremtése és működése.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik az adózásra, a személyek szabad mozgására, valamint a munkavállalók 
jogaira és érdekeire vonatkozó rendelkezésekre.

(3) A Bizottság az (1) bekezdésben előirányzott, az egészségügyre, a biztonságra, a környezetvédelemre és a 
fogyasztóvédelemre vonatkozó javaslataiban a védelem magas szintjét veszi alapul, különös figyelemmel a 
tudományos tényeken alapuló új fejleményekre. Az Európai Parlament és a Tanács saját hatáskörén belül szintén 
törekszik e célkitűzés megvalósítására.

(4) Ha azt követően, hogy a Tanács vagy a Bizottság harmonizációs intézkedést fogadott el, egy tagállam a 30. 
cikkben említett lényeges követelmények alapján vagy a környezet, illetve a munkakörnyezet védelmével 
kapcsolatosan szükségesnek tartja nemzeti rendelkezések fenntartását, ezekről a rendelkezésekről és a 
fenntartásuk indokairól értesíti a Bizottságot.

(5) Ezen felül, a (4) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben egy harmonizációs intézkedésnek a Tanács vagy 
Bizottság által történő elfogadását követően valamely tagállam új tudományos bizonyítékon alapuló, a környezet 
vagy a munkakörnyezet védelmével kapcsolatos nemzeti rendelkezések bevezetését tartja szükségesnek az adott 
tagállamra jellemző olyan probléma miatt, amely a harmonizációs intézkedés elfogadása után merült fel, ezekről 
az előirányzott rendelkezésekről és bevezetésük indokairól értesíti a Bizottságot.

(6) A Bizottság a (4) és (5) bekezdésben említett értesítésektől számított hat hónapon belül a vonatkozó nemzeti 
rendelkezéseket jóváhagyja vagy elutasítja, miután ellenőrizte, hogy az érintett rendelkezések nem képezik-e a 
tagállamok közötti önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a kereskedelem rejtett korlátozását, valamint hogy 
nem jelentenek-e akadályt a belső piac működésében.

Amennyiben a Bizottság e határidőn belül nem hoz határozatot, a (4) és (5) bekezdésben említett nemzeti 
rendelkezéseket jóváhagyottnak kell tekinteni.
Ha az ügy összetettsége indokolja, és az emberi egészséget fenyegető veszély nem áll fenn, a Bizottság értesítheti 
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A Bizottság a jogalap megválasztását a javaslat általános jogi vonatkozásairól szóló részletes 
értekezésben indokolja. A javaslat a határokon átnyúló egészségügyi ellátás általános jogi 
kereteinek létrehozására irányul, amelyek magukban foglalják (1) az Európai Unió 
valamennyi egészségügyi rendszerének közös alapelveit, (2) a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás specifikus keretét, valamint (3) az egészségügyi ellátás terén 
megvalósuló európai együttműködés formáit. Célja végső soron „egy általános keret 
megteremtése a határokon átnyúló egészségügyi ellátás biztonságos, jó minőségű és hatékony 
nyújtására az Európai Unióban, valamint az egészségügyi szolgáltatások szabad áramlásának 
és az egészségvédelem magas szintjének biztosítása, teljes mértékben tiszteletben tartva 
ugyanakkor a tagállamok felelősségét az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás 
megszervezése és nyújtása terén”. 

A jogalappal kapcsolatban számos módosítást kezdeményeztek. Ezeket most meg kell 
vizsgálni.

Mindenekelőtt meg kell vizsgálni a 152. cikket, amelyet önmagában vagy más cikkekkel 
együtt jogalapnak javasoltak.

a) A 152. cikk1 mint egyedüli jogalap:

                                                                                                                                                  
az érintett tagállamot arról, hogy az ebben a bekezdésben említett határidő legfeljebb további hat hónappal 
meghosszabbítható.

(7) Ha a (6) bekezdés alapján egy tagállamnak engedélyezték valamely harmonizációs intézkedéstől eltérő 
nemzeti rendelkezések fenntartását vagy bevezetését, a Bizottság haladéktalanul megvizsgálja, hogy javasolja-e 
az adott intézkedés kiigazítását. 

(8) Ha egy olyan területen, amely korábban harmonizációs intézkedések tárgyát képezte, valamely tagállam 
különleges közegészségügyi problémát vet fel, erről tájékoztatja a Bizottságot, amely haladéktalanul 
megvizsgálja, hogy javasoljon-e megfelelő intézkedéseket a Tanácsnak.

(9) A 226. és 227. cikkben megállapított eljárástól eltérve, a Bizottság vagy bármely tagállam közvetlenül a 
Bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint egy másik tagállam az e cikkben biztosított hatáskörével visszaél. 

(10) A fentiekben említett harmonizációs intézkedések indokolt esetben védzáradékot tartalmaznak, amely 
felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy a 30. cikkben említett egy vagy több nem gazdasági okból, közösségi 
ellenőrzési eljárás alá tartozó ideiglenes intézkedéseket hozzanak. (Utólagos kiemelés.)
1 A 152. cikk szövege a következő:

(1) Valamennyi közösségi politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi 
egészségvédelem magas szintjét.

A Közösség fellépése, amely kiegészíti a nemzeti politikákat, a népegészségügyi helyzet javítására, az emberi 
megbetegedések és betegségek, valamint az emberi egészséget fenyegető veszélyek okainak megelőzésére irányul. 
Az ilyen fellépés magában foglalja a széles körben terjedő súlyos betegségek elleni küzdelmet az azok okaira, 
terjedésére és megelőzésére vonatkozó kutatások, valamint az egészségügyi tájékoztatás és oktatás által.

A Közösség kiegészíti a tagállamok fellépését a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos egészségkárosodás 
csökkentése érdekében, beleértve a felvilágosítást és a megelőzést is.

(2) A Közösség bátorítja a tagállamok közötti együttműködést az e cikkben említett területeken, és szükség esetén 
támogatást nyújt a tagállamok fellépéséhez.



AL\768989HU.doc 5/11 PE420.157v01-00

HU

Bár ez a cikk a népegészségüggyel foglalkozik, az ez alapján elfogadható intézkedések köre 
korlátozott. Noha az (1) bekezdés hatáskört biztosít a Közösség számára „a népegészségügyi 
helyzet javítására, az emberi megbetegedések és betegségek, valamint az emberi egészséget 
fenyegető veszélyek okainak megelőzésére” irányuló intézkedések megtételéhez, a rendelkezés 
világosan kimondja, hogy ez a hatáskör a nemzeti politikák mellett kiegészítő jellegű. 
Továbbá a következőképpen kerül meghatározásra: „Az ilyen fellépés magában foglalja a 
széles körben terjedő súlyos betegségek elleni küzdelmet az azok okaira, terjedésére és 
megelőzésére vonatkozó kutatások, valamint az egészségügyi tájékoztatás és oktatás által. A 
Közösség kiegészíti a tagállamok fellépését a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos 
egészségkárosodás csökkentése érdekében, beleértve a felvilágosítást és a megelőzést is.” A 
152. cikk (2) bekezdése utal a tagállamok közötti együttműködésre ezeken a területeken, 
támogatva fellépésüket és a nemzeti politikák és programok összehangolását, míg a 152. cikk 
(3) bekezdése a harmadik országokkal és a népegészségügy területén hatáskörrel rendelkező 
nemzetközi szervezetekkel való együttműködés elősegítésével foglalkozik.

Az egyetlen, együttdöntési eljárással együtt járó jogalkotási hatáskörről a 152. cikk (4) 
bekezdése rendelkezik, amely kimondja, hogy az említett célok eléréséhez intézkedések 
fogadhatóak el az emberi eredetű szervek és szövetek, a vér és vérkészítmények magas szintű 
minőségi és biztonsági előírásainak megállapítására vonatkozóan, továbbá olyan 
intézkedések az állat- és növényegészségügy terén, amelyek közvetlen célja a közegészség 
védelme, valamint az emberi egészség védelmére és javítására szolgáló ösztönző intézkedések, 
kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen 
összehangolását. Megjegyzi továbbá, hogy a Tanács ajánlásokat is elfogadhat.

                                                                                                                                                  
A tagállamok a Bizottsággal együttműködve összehangolják politikáikat és programjaikat az (1) bekezdésben 
említett területeken. A Bizottság a tagállamokkal szorosan együttműködve megtehet minden hasznos 
kezdeményezést az összehangolás előmozdítására.

(3) A Közösség és a tagállamok elősegítik az együttműködést harmadik országokkal és a népegészségügy 
területén hatáskörrel rendelkező nemzetközi szervezetekkel.

(4) A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, valamint a Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően az e cikkben említett célok eléréséhez a 
következők elfogadásával járul hozzá:

a) az emberi eredetű szervek és szövetek, a vér és vérkészítmények magas szintű minőségi és biztonsági 
előírásainak megállapítására vonatkozó intézkedések; ezek az intézkedések nem akadályozhatják a tagállamokat 
abban, hogy szigorúbb védintézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be;

b) a 37. cikktől eltérve, intézkedések az állat- és növényegészségügy terén, amelyek közvetlen célja a közegészség 
védelme;

c) az emberi egészség védelmére és javítására szolgáló ösztönző intézkedések, kizárva azonban a tagállamok 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen összehangolását. 

A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel ajánlásokat is elfogadhat az e cikkben 
meghatározott célok érdekében.

(5) A népegészségügy terén való közösségi fellépés során teljes mértékben tiszteletben kell tartani a 
tagállamoknak az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás szervezésére és nyújtására vonatkozó 
hatáskörét. Különösen a (4) bekezdés a) pontjában említett intézkedések nem érintik a szervek és vér adására 
vagy gyógyászati célú felhasználására vonatkozó nemzeti rendelkezéseket.
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Az utóbbi években a 152. cikk mint jogalap felhasználásával elfogadott jellemző intézkedések 
között szerepel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó 
egészségügyi szabályok megállapítása (COD/2008/0110); a takarmány-alapanyagok 
forgalomba hozatala és felhasználása (COD/2008/0050); az egyes hormon- vagy 
tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-agonistáknak az állattenyésztésben történő 
felhasználására vonatkozó tilalom (COD/2007/012), valamint az állati eredetű 
élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek 
meghatározására irányuló közösségi eljárások megállapítása (COD/2007/0064), hogy csak 
néhány jellemző példát említsünk.

A betegjogokról szóló javasolt irányelv célja a határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
általános jogi kereteinek létrehozásával függ össze, és nem, vagy csak kevéssé kötődik a 
népegészségügyi helyzet javításához, illetve az emberi megbetegedések és betegségek, 
valamint az emberi egészséget fenyegető veszélyek okainak megelőzéséhez, hiszen azzal 
foglalkozik, hogy hogyan kellene megszervezni és működtetni a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátást. A 152. cikk ezért nem jöhet szóba egyedüli jogalapként. A javasolt 
irányelv céljainak a 152. cikkel való összeegyeztethetetlenségét támasztja alá az a tény, hogy 
ez a cikk igyekszik kizárni a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 
bármilyen összehangolását az emberi egészség védelmére és javítására szolgáló ösztönző 
intézkedésekkel kapcsolatban, azaz a 152. cikk egyetlen olyan vonatkozásában, amely bár 
igen csekély mértékben, de kapcsolódik a bizottsági javaslat célkitűzéséhez.

Felmerül a kérdés, hogy a módosítások Környezetvédelmi Bizottságban történő elfogadása a 
javasolt irányelv súlypontjának oly mértékű eltolódását eredményezné-e, hogy az indokolná a 
jogalapnak kizárólag a 152. cikkre való módosítását. Bár nem lehet megjósolni, hogy a 
bizottságban előterjesztett 700 módosítás melyikét fogják elfogadni, nem tűnik úgy, hogy 
bármelyik módosítás ilyen hatással járna.

A 152. cikk ezért egyedüli jogalapként kizárható.

b) Együttes jogalapok

A 95. és a 152. cikk

Mivel az irányelvre irányuló javaslat és a 152. cikk által a Közösségre ruházott hatáskör („a 
népegészségügyi helyzet javítására, az emberi megbetegedések és betegségek, valamint az 
emberi egészséget fenyegető veszélyek okainak megelőzésére” irányuló intézkedések) 
legfeljebb kis mértékben kapcsolódnak egymáshoz, nem állítható, hogy a javasolt jogi 
eszköznek két célja lenne, amelyek elválaszthatatlanul kapcsolódnának össze úgy, hogy 
egymáshoz képest egyik sem másodlagos vagy közvetett. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez 
az elemzés a Bizottság javaslatán alapul. További vizsgálatra lehet szükség a jogalappal 
kapcsolatban, ha a bizottsági szavazáson elfogadott módosítások a javaslat célját és tartalmát 
tekintve lényegi változást eredményeznek.  

Megállapítható tehát, hogy a 95. cikk és a 152. cikk mint együttes jogalap kizárható.
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A 152. és a 16. cikk1

A 16. cikk nem alapoz meg hatáskört, csupán deklaratív és magyarázó jelleggel bír. Ha tehát 
– amint azt korábban állítottuk – a 152. cikk nem szolgálhat egyedüli jogalapként, a 16. cikk 
hozzáadása nem oldja meg a problémát.

A 152. és a 16. cikk mint együttes jogalap ezért kizárható.

A 42., a 152. és a 308. cikk

A 42. cikkel kapcsolatban2 jól ismert joggyakorlat, hogy a jogalap megválasztásának olyan 
bírósági felülvizsgálatra alkalmas, objektív elemeken kell alapulnia3, mint a kérdéses jogi 
aktus célja és tartalma4. Továbbá az intézkedés fő célkitűzésének kell döntő tényezőként 
szerepelnie5.

Nyilvánvaló, hogy a javaslat súlypontja nem a migráns munkavállalók szociális biztonságára 
helyeződik, és az indokolás teljesen egyértelműen kimondja, hogy az abban foglalt 
mechanizmus az 1408/71/EGK rendeletben6 a migráns munkavállalókra vonatkozóan 
meghatározott mechanizmus alternatívájának tekintendő. A javasolt irányelv szerint 
határokon átnyúló egészségügyi ellátásban részesülő betegek költségeit nemzeti 
társadalombiztosításuk visszatéríti, az esetleges különbözetet maguk viselik. Bár az irányelv 
által létrejövő rendszer előnyeit a migráns munkavállalók is élvezhetik, az irányelv nem őket 
célozza, hanem általánosabb érvényű (a „beteg” fogalmát a 4. cikk f) pontja a 
következőképpen határozza meg: „olyan természetes személy, aki egy tagállamban 
egészségügyi ellátást vesz igénybe vagy kíván igénybe venni”). Amint azt korábban 
bemutattuk, a 152. cikk nem vehető figyelembe jogalapként.

A 308. cikkel kapcsolatban7 a Bíróság megállapította, hogy az EK-szerződés 308. cikke csak 
                                               
1 Az EK-Szerződés 16. cikkének szövege a következő:

16. cikk
A 73., 86. és 87. cikk sérelme nélkül és figyelemmel az általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak az Unió 
közös értékrendjében elfoglalt helyére, valamint a társadalmi és területi kohézióban játszott szerepére, a 
Közösség és a tagállamok saját hatáskörükben és e szerződés alkalmazási körén belül gondoskodnak arról, hogy 
ezek a szolgáltatások olyan elvek alapján és feltételek mellett működjenek, amelyek lehetővé teszik rendeltetésük 
teljesítését.
2 42. cikk
A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a szociális biztonság területén elfogadja azokat az 
intézkedéseket, amelyek a munkavállalók szabad mozgásának biztosításához szükségesek; e célból olyan 
eszközrendszert hoz létre, amely a migráns munkavállalók és az azok jogán jogosultak számára biztosítja 
a) a különböző országok jogszabályai szerint figyelembe vehető összes időszak összevonását a juttatásokhoz való 
jog megszerzése és fenntartása, valamint a juttatások összegének kiszámítása céljából;
b) a juttatások kifizetését a tagállamok területén lakó személyek számára.
A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárás során mindvégig egyhangúlag határoz.
3 45/86. sz. Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 1987., 1439.o., 5. pont.
4 C-300/89. sz. Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 1991., I-287. o., 10. pont és C-42/97. sz. Parlament kontra 
Tanács ügy, EBHT 1999., I-869. o., 36. pont.
5 C-377/98. sz. ügy, Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács, EBHT 2001., I-7079, 27. pont.
6 HL 149., 1971.7.5.
7 308. cikk
Ha a Közösség fellépése bizonyul szükségesnek ahhoz, hogy a közös piac működése során a Közösség valamely 
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abban az esetben megfelelő jogalap, ha a Szerződés egyetlen másik cikke sem ruházza a 
Közösségre a szükséges hatásköröket1. Ezért mielőtt a közösségi jogalkotó e rendelkezést 
választja jogalapként, meg kell állapítania, hogy a Szerződésnek nincs más olyan 
rendelkezése, amely a javasolt intézkedéshez szükséges hatásköröket a Közösségre ruházná. 
Ez a helyzet nyilvánvalóan nem áll fenn. Ezenkívül nehéz olyan helyzetet feltételezni, 
amelyben a 308. cikket a Szerződés más cikkeivel együtt lehetne jogalapként alkalmazni.  

Végezetül meg kell jegyezni, hogy a három jogalap (a 42., a 152. és a 308. cikk) egymással 
összeegyeztethetetlen, mivel egymással össze nem egyeztethető eljárásokat, illetve tanácsi 
szavazattöbbségeket írnak elő.

A 42., a 152. és a 308. cikk együttes jogalapként való alkalmazására vonatkozó elképzelést 
ezért el kell utasítani.

A 137. és a 152. cikk

A 137. cikket2 a 136. cikkel összefüggésben kell értelmezni, amelynek szövege a következő:
                                                                                                                                                  
célkitűzése megvalósuljon, és e szerződés nem biztosítja a szükséges hatáskört, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag meghozza a megfelelő 
rendelkezéseket.
1 45/86. sz. Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 1987., 1493.o., 13. pont.
2 137. cikk
(1) A 136. cikkben foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében a Közösség támogatja és kiegészíti a tagállamok 
tevékenységeit a következő területeken:

a) különösen a munkakörnyezet javítása a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében;
b) munkafeltételek;
c) a munkavállalók szociális biztonsága és szociális védelme;
d) a munkavállalók védelme munkaviszonyuk megszüntetése esetén;
e) a munkavállalók tájékoztatása és véleményük meghallgatása;
f) a munkavállalók és munkaadók érdekeinek képviselete és kollektív védelme, beleértve — a (5) bekezdésre is 
figyelemmel — a vállalatvezetésben való részvételt;
g) a Közösség területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának feltételei;
h) a munkaerőpiacról kirekesztett személyek beilleszkedésének lehetővé tétele a 150. cikk sérelme nélkül;
i) a férfiak és nők munkaerő-piaci esélyegyenlősége és az egyenlő munkahelyi bánásmód;
j) a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem;
k) a szociális védelmi rendszerek modernizálása a c) pontban foglaltak sérelme nélkül.

(2) Ennek érdekében a Tanács
a) kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen 
összehangolását, olyan intézkedéseket fogadhat el, amelyek arra szolgálnak, hogy ösztönözzék az 
együttműködést a tagállamok között olyan kezdeményezések révén, amelyek célja az ismeretek gyarapítása, az 
információk és a bevált gyakorlatok cseréjének fejlesztése, az innovatív megközelítések támogatása és a 
tapasztalatok kiértékelése;
b) az (1) bekezdés a)–i) pontjában említett területeken irányelvek útján fokozatosan alkalmazandó 
minimumkövetelményeket fogadhat el, figyelembe véve az egyes tagállamokban fennálló feltételeket és műszaki 
szabályokat. Ezek az irányelvek nem írhatnak elő olyan közigazgatási, pénzügyi vagy jogi korlátozásokat, 
amelyek gátolnák a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését.
A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a 
Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően jár el, kivéve az e cikk (1) bekezdésének c), d), f) és g) 
pontjában említett területeket, ahol a Tanács a Bizottság javaslata alapján, valamint az Európai Parlamenttel és 
az említett bizottságokkal folytatott konzultációt követően egyhangúlag határoz. A Tanács a Bizottság javaslata 
alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag úgy határozhat, hogy e cikk (1) 
bekezdésének d), f) és g) pontjára a 251. cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni.
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„Az alapvető szociális jogokat, többek között az 1961. október 18-án Torinóban aláírt 
Európai szociális chartában, valamint a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló 
1989. évi közösségi chartában meghatározott jogokat szem előtt tartva, a Közösség és a 
tagállamok célkitűzése a foglalkoztatás, az élet- és munkakörülmények javítása — lehetővé 
téve ezáltal a fejlődési folyamat fenntartása mellett ezek összehangolását —, a megfelelő 
szociális védelem, a szociális partnerek közötti párbeszéd és az emberi erőforrások 
fejlesztésének elősegítése a tartósan magas foglalkoztatás és a kirekesztés elleni küzdelem 
érdekében.
E célból a Közösség és a tagállamok olyan intézkedéseket hajtanak végre, amelyek figyelembe 
veszik — különösen a szerződéses kapcsolatok terén — a nemzeti gyakorlatok sokszínűségét, 
valamint a Közösség gazdasági versenyképessége fenntartásának szükségességét.
Úgy vélik, hogy ez a fejlődés nemcsak a szociális rendszerek összehangolását előnyben 
részesítő közös piac működéséből következik, hanem az e szerződésben megállapított 
eljárásokból, valamint a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséből is.”

Mivel a javasolt irányelv tárgyát a betegjogok képezik, és a betegek nem szükségszerűen 
munkavállalók (a „beteg” az irányelvre irányuló javaslat 4. cikkének f) pontjában rögzített 
fogalommeghatározás szerint „olyan természetes személy, aki egy tagállamban egészségügyi 
ellátást vesz igénybe vagy kíván igénybe venni”), valamint figyelembe véve, hogy a 
preambulum szerint a javasolt irányelv az egészségügyi ellátás nyújtásának következő 
típusaira terjed ki: „– egészségügyi ellátás külföldön történő igénybevétele (azaz a beteg egy 
másik tagállam egészségügyi ellátójához fordul ellátás céljából);; ezt nevezik 
„betegmobilitásnak”; az egészségügyi ellátás határokon át történő nyújtása (azaz valamely 
tagállam területén érvényes szolgáltatás egy másik tagállam területén történő nyújtása); 
például távorvosi szolgáltatások, távdiagnosztika és -gyógyszerfelírás, laboratóriumi 
szolgáltatások; – valamely egészségügyi szolgáltató állandó jelenléte (azaz egy egészségügyi 
szolgáltató másik tagállamban történő letelepedése); továbbá – személyek ideiglenes jelenléte 
(azaz egészségügyi szakemberek mobilitása, pl. ideiglenes áttelepedésük a beteg tagállamába 
szolgáltatásnyújtás céljából)”,a javasolt irányelv nem tartozik a 136. cikk hatálya alá, 
amelynek tárgya a foglalkoztatás, az élet- és munkakörülmények javítása — lehetővé téve 
ezáltal a fejlődési folyamat fenntartása mellett ezek összehangolását —, a megfelelő szociális 
védelem, a szociális partnerek közötti párbeszéd és az emberi erőforrások fejlesztésének 
elősegítése a tartósan magas foglalkoztatás és a kirekesztés elleni küzdelem érdekében.

                                                                                                                                                  
(3) A szociális partnereket együttes kérelmükre bármely tagállam megbízhatja a (2) bekezdés alapján elfogadott 
irányelvek végrehajtásával.
Ebben az esetben e tagállamnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy legkésőbb az irányelv 249. cikk szerinti 
átültetésének napjáig a szociális partnerek a szükséges intézkedéseket megállapodás útján bevezették, miközben 
minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az irányelv által előírt eredmények elérését 
mindenkor biztosítani tudja.

(4) Az e cikk alapján elfogadott rendelkezések
– nem érinthetik a tagállamok azon jogát, hogy szociális biztonsági rendszerük alapelveit meghatározzák és nem 
érinthetik jelentősen e rendszerek pénzügyi egyensúlyát;
– nem akadályozhatják a tagállamokat abban, hogy olyan szigorúbb védintézkedéseket tartsanak fenn vagy 
vezessenek be, amelyek e szerződéssel összeegyeztethetőek.

(5) E cikk rendelkezései a díjazásra, az egyesülési jogra, a sztrájkjogra vagy a kizárás jogára nem 
alkalmazhatók.
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Mivel a 152. cikk mint jogalap már elutasításra került, nem alkalmazható a 137. cikkel együtt, 
amely maga sem megfelelő jogalap az irányelvre irányuló javaslat számára.
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Összegzés

Az egyedüli lehetséges jogalap a 95. cikk. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez az elemzés a 
Bizottság javaslatán alapul. További vizsgálatra lehet szükség a jogalappal kapcsolatban, ha a 
bizottsági szavazáson elfogadott módosítások a javaslat célját és tartalmát tekintve lényegi 
változást eredményeznek.

A Jogi Bizottság 2009. február 12-i ülésén ennek megfelelően 8 szavazattal, 5 ellenében és 1 
tartózkodás mellett1 úgy határozott, hogy az EK-Szerződés 95. cikkét javasolja az irányelvre 
irányuló javaslat jogalapjául.

Tisztelettel:

Giuseppe Gargani

                                               
1 A zárószavazáson az alábbi képviselők voltak jelen: Alin Lucian Antochi (megbízott elnök), Rainer Wieland 
(alelnök), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (alelnök), Francesco Enrico Speroni (alelnök), Monica Frassoni 
(előadó), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina 
Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.


