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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak,
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az 
élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett 
határértékeinek megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(átdolgozás)
(COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

(Konzultációs eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0184),

– tekintettel az Euratom-Szerződés 31. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C7-0137/2010),

– tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodásra1,

– tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi 
Bizottság által az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsághoz intézett, 2010. június 29-i 
levélre,

– tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2010),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül 
egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul 
hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a 
javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe 
foglalását tartalmazza;

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi 
szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak, valamint az alábbi 
módosításoknak megfelelően kiigazított formában;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság – amennyiben a 
körülmények megkövetelik –
haladéktalanul rendeletet hoz, amely az 
előzetesen megállapított megengedett 
maximális határértékek hatályba lépéséről 
rendelkezik.

(8) A Bizottság haladéktalanul 
alkalmazza az előzetesen megállapított 
megengedett maximális szennyezettségi 
határértékeket az adott nukleáris balesetre 
vagy radiológiai vészhelyzetre.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy összhangba hozza a preambulumbekezdést az előadó 2. cikkhez 
benyújtott módosításával (10. módosítás).

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A megengedett maximális 
szennyezettségi határértékek a 
rendelkezésre álló nemzetközi tudományos 
eredményekre támaszkodnak és figyelembe 
veszik a lakosság megnyugtatására és a 
nemzetközi szabályozásban mutatkozó 
esetleges eltérések kiküszöbölésére 
irányuló igényeket.

(8a) A megengedett maximális 
szennyezettségi határértékek a 
rendelkezésre álló nemzetközi tudományos 
eredményekre támaszkodnak és figyelembe 
veszik a lakosság megnyugtatására és a 
nemzetközi szabályozásban mutatkozó 
esetleges eltérések kiküszöbölésére 
irányuló igényeket.

Or. en

(Lásd az eredeti szövegben szereplő (10) preambulumbekezdés szövegét – félkövér, dőlt 
szedéssel)

Indokolás

Ez a módosítás áthelyezi a (10) preambulumbekezdés szövegét, mivel az a megengedett 
maximális szennyezettségi határértékekre vonatkozik, és közvetlenül kapcsolódik a (8) 
preambulumbekezdéshez.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására – az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően – az élelmiszerek és 
takarmányok radioaktív szennyezettsége 
megengedett legmagasabb 
határértékeinek (I. és III. melléklet), 
valamint a kisebb mennyiségben 
fogyasztott élelmiszerek listájának (II. 
melléklet) a technikai fejlődéshez való 
igazítása tekintetében. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság előkészítő munkája 
során – többek között szakértői szinten –
megfelelő konzultációkat folytasson.

Or. en

Indokolás

Az újonnan beillesztett preambulumbekezdés célja, hogy biztosítsa az összhangot az előadó 
által javasolt 15. módosítással és azokkal a további módosításokkal, amelyek az 5. cikket 
módosítják.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A sugárvédelem terén rendelkezésre 
álló jelenlegi adatokból származó 
referenciaértékek kerültek megállapításra 
és ezek az értékek  alapul szolgálhatnak a 
megengedett maximális határértékek 
rögzítéséhez, amelyek közvetlenül a 
nukleáris baleseteket, vagy egyéb 
radiológiai vészhelyzeteket követően az 
élelmiszerek és a takarmányok számottevő 

törölve
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radioaktív szennyeződéséhez vezetnek, 
illetve már vezettek, és amelyek 
haladéktalanul alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Az előadó véleménye szerint a preambulumbekezdés szövege túl homályos – mik azok „a 
jelenlegi adatokból származó referenciaértékek” –, és nem felel meg a határértékek 2. cikkben 
említett, Bizottság általi alkalmazásának sem az eredeti, sem a módosított változat szerint (az 
előadó által a 2. cikk (1) bekezdéséhez benyújtott 10. módosítás).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A megengedett maximális 
szennyezettségi határértékek a 
rendelkezésre álló nemzetközi tudományos 
eredményekre támaszkodnak és 
figyelembe veszik a lakosság 
megnyugtatására és a nemzetközi 
szabályozásban mutatkozó esetleges 
eltérések kiküszöbölésére irányuló 
igényeket.

törölve

Or. en

(A (10) preambulumbekezdés szövege átkerül a (8a) preambulumbekezdésbe (új)) 

Indokolás

Lásd ugyanezen preambulumbekezdést az előadó által a (8a) preambulumbekezdés (új) 
vonatkozásában benyújtott 2. módosításában, amely áthelyezi a szöveget, hogy közvetlenül 
kapcsolódjon a (8) preambulumbekezdéshez. 
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Azonban kellő tekintettel kell lenni a 
bizonyos esetekben fennálló sajátos 
körülményekre és ezért egy olyan eljárást 
kell bevezetni, amelyik lehetővé teszi az 
előre megállapított szinteknek az adott 
nukleáris baleset vagy egyéb radiológiai 
vészhelyzet, amely az élelmiszerek és a 
takarmányok számottevő radioaktív 
szennyeződéshez vezet vagy vezetett, 
körülményeinek megfelelő engedélyezett 
maximális határértékekhez való gyors 
kiigazítását.

törölve

Or. en

Indokolás

Az „előre megállapított szintek gyors kiigazítását lehetővé tevő eljárás” a 3. cikkben 
meghatározott eljárásra utal, amelyet az előadó törölni javasol (lásd: az előadó által a 3. 
cikkhez benyújtott 13. módosítás). 

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Egy olyan rendelet, amelyik az 
engedélyezett maximális határértékeket 
lépteti hatályba, fenntartja a belső piac 
egységét és elkerülhetővé tenné az Unión 
belüli kereskedelem eltérő feltételeinek 
kialakulását is.

törölve

Or. en

Indokolás

A 2. cikk módosítása során az előadó törölni szándékozik az „alkalmazó rendelet” kifejezést, 



PE450.574v02-00 10/27 PR\834546HU.doc

HU

amely jogilag pontatlan (lásd a 2. cikk (1) bekezdéséhez benyújtott módosítást). 

Emellett az alaprendeletben magában meghatározott szintek hatályba léptetésével a 
döntésnek nem lesz hatása a belső piac egységére kereskedelem torzulásaira.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A megengedett maximális 
határértékek kiigazításának elősegítése 
érdekében gondoskodni kell megfelelő 
eljárásról a Szerződés 31. cikkében 
említett szakértői csoportot is magában 
foglaló szakértői konzultációk 
lebonyolítására.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosított 5. és az 5a–5c. cikkek immár egyértelműen leírják a Szerződés 31. cikkében 
említett szakértőkkel folytatott konzultációkra vonatkozó ezen eljárásokat. A megfelelő (8b) 
preambulumbekezdés (új) kellőképpen foglalkozik a szakértői konzultációval, és utal a 
„határértékek kiigazításával” kapcsolatos megfelelő jogi eljárásra.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló, hogy a Tanács 
fenntartsa arra vonatkozó hatáskörének 
közvetlen gyakorlására vonatkozó jogát, 
hogy rendeletet fogadjon el azoknak az 
intézkedéseknek megfelelő időben történő 
megerősítésére, amelyeket a Bizottság 
javasolt a nukleáris balesetet vagy 
radiológiai veszélyhelyzetet követő egy 
hónapon belül. A Bizottság által 
elfogadott rendelet kiigazítására vagy 
megerősítésére vonatkozó javaslatnak, 

törölve
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különösen a radioaktív szennyezettség 
legmagasabb megengedett határértékei 
megállapításának a Szerződés 31. cikkén 
kell alapulnia, tekintettel a népesség 
egészségvédelmére. Ez nem érinti azt a 
lehetőséget, hogy a baleset vagy 
radiológiai vészhelyzet után hosszú távon 
más jogszabályok vagy más jogalap 
használható a piacra kerülő élelmiszer 
vagy takarmány ellenőrzésére.

Or. en

Az indokolás második és harmadik mondata (kisebb módosításokkal) megtalálható az 
Indokolás „ii. Értékelés” című szakaszában)

Indokolás

Az előadó véleménye szerint ez a preambulumbekezdés a végrehajtandó alap-jogiaktus 
háttere, jellege és tartalma tekintetében nem indokolja egyértelműen, miért szükséges 
végrehajtási hatásköröket fenntartani a Tanács számára a 3. cikkben. Ezen túlmenően az 
előadó nincs meggyőződve e kétszintű megközelítés hozzáadott értékéről sem, amelyben a 
Tanács végül jóváhagyja vagy kiigazítja a Bizottság – szokásos esetekben az egyetlen 
végrehajtó hatóság – döntéseit. (Lásd még az előadó által benyújtott 13. módosításhoz fűzött 
indokolást.)

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság abban az esetben, ha olyan 
hivatalos értesítést kap valamely nukleáris 
balesetről, vagy bármilyen egyéb 
radiológiai vészhelyzetről – különösen 
akkor, ha azt a radiológiai vészhelyzetben 
történő mielőbbi információcserére 
vonatkozó európai atomenergia-közösségi
intézkedéseknek megfelelően, vagy a 
nukleáris balesetek mielőbbi bejelentéséről 
szóló 1986. szeptember 26-i NAÜ-
egyezmény alapján kapja – amelyik 
alátámasztja, hogy az I. mellékletben 
élelmiszerekre megállapított  megengedett 
maximális határértékeket vagy a III. 

(1) A Bizottság abban az esetben, ha olyan 
hivatalos értesítést kap valamely nukleáris 
balesetről, vagy bármilyen egyéb 
radiológiai vészhelyzetről – különösen 
akkor, ha azt a radiológiai vészhelyzetben 
történő mielőbbi információcserére 
vonatkozó európai atomenergia-közösségi
intézkedéseknek megfelelően, vagy a 
nukleáris balesetek mielőbbi bejelentéséről 
szóló 1986. szeptember 26-i NAÜ-
egyezmény alapján kapja – amelyik 
alátámasztja, hogy az I. mellékletben 
élelmiszerekre megállapított  megengedett 
maximális határértékeket vagy a III. 
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mellékletben takarmányokra megállapított 
megengedett maximális határértékeket a 
sugárszennyeződés valószínűleg el fogja 
érni, vagy már elérte, haladéktalanul 
elfogadja – amennyiben a körülmények 
megkövetelik – a megengedett maximális
határértékeket alkalmazó rendeletet.

mellékletben takarmányokra megállapított 
megengedett maximális határértékeket a 
sugárszennyeződés valószínűleg el fogja 
érni, vagy már elérte, haladéktalanul 
határozatot hoz a megengedett maximális
határértékeknek az adott nukleáris 
balesetre vagy radiológiai vészhelyzetre 
történő alkalmazásáról.

Or. en

Indokolás

A szennyezettség megengedett határértékének adott helyzetre történő alkalmazása
egyértelműen olyan végrehajtási hatáskör, amelyet a Bizottságra kell ruházni az EUMSz. 291. 
cikkével (amely az Euratom Szerződés 106a. cikkének hivatkozása révén alkalmazandó) 
összhangban.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés értelmében hozott 
rendelet érvényességi ideje a lehető 
legrövidebb és a 3. cikk (4) bekezdése 
rendelkezéseinek megfelelően nem 
haladja meg a három hónapot.

(2) A Bizottság meghatározza a 
határértékek adott nukleáris balesetre 
vagy radiológiai vészhelyzetre történő 
alkalmazásának időtartamát. Ez az 
időszak nem haladhatja meg a három 
hónapot.

Or. en

Indokolás

Lásd a 10. módosítás indokolását.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E cikk alkalmazásában a Bizottság 
konzultációt folytat szakértőkkel, beleértve 
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a Szerződés 31. cikkében említett szakértői 
csoportot is.

Or. en

Indokolás

Lásd a 10. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk törölve
(1) A Bizottság szakértőkkel folytatott 
konzultációt követően, beleértve a 
Szerződés 31. cikkben említett szakértői 
csoportot is (a továbbiakban: „szakértői 
csoport”), javaslatot terjeszt a Tanács elé 
az e rendelet  2. cikkének (1) 
bekezdésében említett rendelet elfogadását 
követő egy hónapon belül egy olyan 
rendeletre, amelyik kiigazítja vagy 
megerősíti az említett rendeletet.
(2) Az (1) bekezdésben említett rendeletre 
vonatkozó javaslatának beterjesztésénél a 
Bizottság figyelembe veszi a Szerződés 30. 
és 31. cikkének megfelelően megállapított 
alapszabályokat, beleértve azt az alapelvet 
is, miszerint a besugárzást olyan alacsony 
szinten kell tartani, ami ésszerűen 
megvalósítható a lakosság egészségének 
védelme érdekében, valamint a gazdasági 
és társadalmi tényezőknek a 
figyelembevételével.
(3) A Tanács minősített többséggel 
határozatot hoz a 2. cikk (2) bekezdésében 
rögzített határidőn belül az (1) és a (2) 
bekezdésben említett rendeletre vonatkozó 
javaslatról.
(4) Abban az esetben, ha a Tanács ezen a 
határidőn belül nem dönt, az I.  és III.  
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mellékletben megadott határértékek 
mindaddig érvényben maradnak, amíg a 
Tanács döntést nem hoz, vagy amíg a 
Bizottság vissza nem vonja javaslatát 
amiatt, hogy a 2. cikk (1) bekezdésében 
megállapított feltételek már nem állnak 
fenn.

Or. en

A módosítás indokolása az Indokolás „ii. Értékelés” című szakaszának szövegéből átvett, kis 
mértékben módosított szöveget tartalmaz.

Indokolás

A 3. cikkben meghatározott rendszer, amelyben a Tanács rendeletet fogadhat el „amelyik 
kiigazítja vagy megerősíti” a Bizottság eseti rendeletének rendelkezéseit, szükségtelennek 
tűnik, és jogbizonytalanság forrása lehet. Úgy tűnik, ezek a tanácsi intézkedések a jelenlegi 
rendelet „végrehajtási aktusainak” minősülhetnek. Az EUMSz. 291. cikke (amely az Euratom 
Szerződés 106a. cikkének hivatkozása révén alkalmazandó) szerint azonban ezek a 
végrehajtási hatáskörök csak „különleges és kellően indokolt esetekben” ruházhatók a 
Tanácsra, miután alapesetben e hatáskör gyakorlása a Bizottság feladata.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk törölve
A 3. cikk értelmében hozott rendeletek 
érvényességi ideje korlátozott. Ez az idő 
valamely tagállam kérésére, vagy a 
Bizottság kezdeményezésére, a 3. cikkben 
megállapított eljárásnak megfelelően 
felülvizsgálható.

Or. en

Indokolás

A 3. cikk javasolt törléséből következő törlés.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak érdekében, hogy az I. és III.
mellékletben megállapított, megengedett 
maximális határértékek megállapításához 
figyelembe vegyék a rendelkezésre álló 
mind újabb tudományos adatokat, a 
Bizottság rendszeresen kéri szakértők 
véleményét, beleértve a szakértői csoportot 
is.

(1) A rendelkezésre álló mind újabb 
tudományos adatok figyelembevétele 
érdekében a Bizottság – az 5a. cikkel 
összhangban és az 5b. és 5c. cikkben 
foglalt feltételek mellett – kiigazítja az I., 
II. és III. mellékletet.

(2) Az I. és III.  mellékletben megállapított 
megengedett maximális határértékek a 
tagállamok vagy a Bizottság kérésére 
felülvizsgálhatók, illetve kiegészíthetők, 
miután a Bizottság a Szerződés 31. 
cikkében rögzített eljárásnak megfelelően 
erre vonatkozó javaslatot terjeszt a Tanács 
elé.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata azt írja, hogy a mellékletek felülvizsgálhatók, illetve kiegészíthetők. Ezt 
egyértelműen felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében kell végrehajtani. Az EUMSz. 
290. cikke (amely az Euratom Szerződés 106a. cikkének hivatkozása révén alkalmazandó) 
szerint a jogalkotási aktusokban felhatalmazás adható a Bizottság részére olyan általános 
hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem 
alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják. A mellékletek felülvizsgálatának célja 
pontosan a technikai fejlődéshez való hozzáigazítás, és e kiigazítás a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok alkalmazásának leggyakoribb formája.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása



PE450.574v02-00 16/27 PR\834546HU.doc

HU

(1) A Bizottság felhatalmazást kap az 5. 
cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására. E 
felhatalmazás a [a rendelet 
hatálybalépésének időpontja]-t követő öt 
éves időtartamra vonatkozik. A Bizottság 
legkésőbb 6 hónappal az öt éves időszak 
vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben a Tanács 
az 5b. cikk szerint nem vonja vissza a 
felhatalmazást, akkor az a korábbinak 
megfelelő időtartamra, automatikusan 
meghosszabbodik.
(2) Felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadását követően a Bizottság arról 
egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
(3) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó, 
Bizottságra ruházott hatáskör 
gyakorlásának feltételeit az 5b. és 5c. cikk 
határozza meg.

Or. en

(Lásd a kedvtelésből tartott állatokról szóló 438/2010 rendelet – HL L 132., 2010.5.29., 3–10. 
o. – és az energiával kapcsolatos termékek címkézéséről szóló 2010/30/EU irányelv – HL L 

153., 2010.6.18., 1–12. o. – már elfogadott szövegét)

Indokolás

Az 5a., 5b. és 5c. cikkek szövege megegyezik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról 
rendelkező, közelmúltban elfogadott jogszabályok (pl. a kedvtelésből tartott állatokról szóló 
rendelet és az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának 
címkézéséről szóló irányelv) szövegével.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. cikk
A felhatalmazás visszavonása



PR\834546HU.doc 17/27 PE450.574v02-00

HU

(1) A Tanács visszavonhatja az 5. cikkben 
említett felhatalmazást.
(2) Ha a Tanács belső eljárást indított 
annak eldöntése érdekében, hogy vissza 
kívánja-e vonni a felhatalmazást, arra kell 
törekednie, hogy a végső határozat 
meghozatala előtt ésszerű időn belül 
tájékoztassa erről az Európai Parlamentet 
és a Bizottságot, megjelölve a visszavonás 
tárgyát képező felhatalmazást, valamint a 
visszavonás lehetséges indokait.
(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. Nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Or. en

Indokolás

Lásd az előadó által benyújtott 16. módosítás indokolását.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
5 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokkal szembeni kifogás
(1) A Tanács kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben az értesítés időpontjától számított 
két hónapos határidőn belül.
A Tanács kezdeményezésére a határidő 
két hónappal meghosszabbodik.
(2) Amennyiben a fenti határidő leteltéig 
a Tanács nem kifogásolja a 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktust, a 
jogi aktust az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában ki kell hirdetni, és az a jogi 
aktusban megállapított időpontban 
hatályba lép.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
említett időszak lejárta előtt is ki lehet 
hirdetni az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, és az az említett időszak lejárta 
előtt hatályba léphet, amennyiben a 
Tanács értesítette a Bizottságot és az 
Európai Parlamentet arról, hogy nem 
szándékozik kifogást emelni.
(3) Ha a Tanács kifogásolja a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust, 
akkor az nem lép hatályba. A Tanács 
megadja kifogásának indokait.

Or. en

Indokolás

Lásd az előadó által benyújtott 16. módosítás indokolását.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk törölve
E rendelet végrehajtási szabályai és a 
kisebb mennyiségben fogyasztott 
élelmiszerek és ezen élelmiszerek 
radioaktív szennyezettsége legmagasabb 
megengedett határértékei,II. mellékletben 
foglalt listájának továbbá a 
takarmányokra vonatkozó legmagasabb –
a III. mellékletben megadott –
határértékek kiigazítása a 
1234/2007/EK tanácsi 
rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kerülnek 
elfogadásra, amelyet megfelelően 
alkalmazni kell. E célból a Bizottság 
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munkáját egy ad hoc bizottság segíti. 

Or. en

Indokolás

A 8. cikk beolvadt az 5. cikkbe, mivel mindkettő a határértékek felülvizsgálatával (I. és II. 
melléklet) és/vagy a II. mellékletben található lista kiigazításával függ össze, amelyek 
hatáskörök Bizottságra történő átruházásán (felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon) 
keresztül együttesen kezelhetők.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 19 lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. A csecsemőtápszer a meghatározás 
szerint azok az élelmiszerek, amelyek a 
csecsemők első négy-hat hónapon 
keresztül történő táplálására szolgálnak és 
önmagukban megfelelnek ilyen 
embercsoport táplálkozási igényeinek, 
továbbá amelyek olyan kiszerelésben 
kerülnek kiskereskedelmi forgalomba, 
amelynek címkéjén világosan fel van 
tüntetve az «élelmiszerkészítmény 
csecsemők részére» felirat.

19.  A csecsemőtápszerek a meghatározás 
szerint azok az élelmiszerek, amelyek a 12 
hónaposnál fiatalabb csecsemők 
táplálására szolgálnak, és önmagukban 
megfelelnek ilyen embercsoport 
táplálkozási igényeinek, továbbá amelyek 
olyan kiszerelésben kerülnek
kiskereskedelmi forgalomba, amelynek 
címkéjén világosan fel van tüntetve az 
«élelmiszerkészítmény csecsemők részére» 
felirat.

Or. en

Indokolás

A csecsemők sajátos szükségleteit kielégítő, különleges táplálkozási célra készült élelmiszerek 
tekintetében a „csecsemő” fogalommeghatározását lásd a csecsemők és a kisgyermekek 
számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 2006. 
december 5-i 2006/125/EK bizottsági irányelv 2. cikkének a) pontjában (HL L 339., 
2006.12.6., 16–35. o.); az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről, valamint az 
1999/21/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. december 22-i 2006/141/EK bizottsági 
irányelv 2. cikkének a) pontjában (HL L 401., 2006.12.30., 1–33. o.) 
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INDOKOLÁS

A javaslat jellege:

A fent említett tanácsi rendeletre irányuló javaslatról az Euratom Szerződés értelmében, a 
Parlament eljárási szabályzatának 87. cikkének megfelelően folyik konzultáció az ITRE 
bizottsággal.

A javaslat főként a radioaktív szennyezettség határértékének radiológiai veszélyhelyzeteket 
követően történő megállapításáról szóló három, 1987 és 1990 között elfogadott rendelet 
változatlan rendelkezéseinek kodifikációjából áll. A végrehajtási hatáskörök Tanács részére 
történő fenntartásáról rendelkező, már meglévő cikk (3. cikk (3) bekezdés) szükséges 
indokolását tartalmazó új preambulumbekezdés ((15) preambulumbekezdés) azonban érdemi 
változást jelent, amely az átdolgozási technika igénybevételét indokolja.

Az eljárási szabályzat 87. cikke szerint amennyiben a jogi ügyekben illetékes bizottság (JURI) 
előzetes ellenőrzést követően úgy ítéli meg, hogy az átdolgozásra irányuló javaslat nem 
tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, csak olyan 
módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire 
vonatkoznak.
Az átdolgozás jogi technikája megfelelőségének technikai ellenőrzését a JURI bizottság 
június 29-i levelében megerősítette, ami lehetővé tette az ITRE bizottság előadója számára, 
hogy megkezdje a javaslat tartalmának vizsgálatát.

Az előadó értékelése:
i. A javaslat tartalma:

Egy preambulumbekezdés beillesztésével a javaslat utólagos indokolást biztosít egy 
változatlanul hagyott rendelkezéshez (annak az 1987-es rendeletbe és annak módosított 
változataiba illesztett formájában). 
Tartalmában a rendelet radiológiai vészhelyzet vagy nukleáris baleset esetén egy kétszintű 
beavatkozási mechanizmust ír elő: 
- eseti rendelet haladéktalan, Bizottság általi elfogadását, amely az adott esetre, meghatározott 
területen és korlátozott érvényességi időben alkalmazza a radioaktív szennyezettségnek a 
javaslat I. és III. mellékletében előírt megengedett legnagyobb határértékeit;
- ezen eseti rendelet kiigazítására vagy megerősítésére irányuló, a Bizottság által a Tanácshoz 
benyújtott javaslat egy hónappal a fent említett rendelet elfogadása után. 
Az átdolgozási technika célja pontosan az, hogy indokolással támassza alá a Tanács azon 
jogosultságát, „hogy rendeletet fogadjon el azoknak az intézkedéseknek megfelelő időben 
történő megerősítésére, amelyeket a Bizottság javasolt”. Ennek úgy tesz eleget, hogy a (15) 
cikk kimondja, hogy „helyénvaló, hogy a Tanács fenntartsa” ezt a jogot.     

Az átdolgozásra irányuló javaslat nyomán az előadó az alábbi kérdésekre keresheti a választ:
- ez az indokolás vajon elégséges módon alátámasztja-e azt, hogy a Tanács végrehajtási 

hatásköröket tartson fenn, ami mindenképpen eltérést jelent a szokásos szabálytól, amely 
szerint a végrehajtási hatáskörök a Bizottságot illetik; 
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- vajon ezek a Tanácsra ruházott végrehajtási hatáskörök megfelelően definiáltak és 
körülhatároltak-e, különösen a Lisszaboni Szerződés új rendelkezései értelmében, tekintettel a 
„felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra” és a „végrehajtási aktusokra” (az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikke), amelyek az Euratom-területre is 
alkalmazandók (lásd az Euratom Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata 106a. 
cikkének (1) bekezdését, amely szerint az EUMSz. 285–304. cikkét alkalmazni kell az 
Euratom Szerződésre).   

ii. Értékelés:
Az előadó véleménye szerint a (15) preambulumbekezdés – az egyetlen változást tartalmazó 
rész – nem választható el attól a cikktől, amelyre utal. Ily módon az előadónak a 3. cikk 
érvényességét, ezt követően pedig a javaslat további cikkeiben a Tanácsra ruházott 
hatáskörökön alapuló mechanizmust is vizsgálnia kell.
Ezért, az átdolgozási technikán túllépve, meg kell vizsgálni a rendelet egészének tartalmát. 
Ebből a szempontból a mechanizmus – amely radiológiai vészhelyzet bekövetkezésekor a 
szennyezettség jelenlegi rendeletben meghatározott legnagyobb megengedett határértékeinek 
alkalmazásáról szóló eseti rendelet azonnali alkalmazásából áll, esetlegesen közvetlenül a 
Tanácson keresztül – az előadó véleménye szerint rendkívül megkérdőjelezhető. 

Az előadó az alábbi fenntartásait szeretné kifejezni:  

 a Csernobil utáni környezetben lefektetett rendszert össze kell hangolni a végrehajtási 
hatáskörök jelenleg hatályos rendszerével

- A Bizottság által a javaslat 2. cikke szerint elfogadott eseti rendelet túlságosan általános. 
Jelenlegi formájában a Bizottságra hárul a megfelelő intézkedések meghozatalának joga, 
amely az EUMSz. 291. cikkének értelmezése szerinti „végrehajtási” intézkedésnek minősül. 
Anélkül, hogy tagadná annak szükségességét, hogy a Bizottság elfogadja ezeket az 
intézkedéseket, az előadó úgy véli, hogy ezek rendszerét, valamint felülvizsgálatuk módját 
világosan, a 291. cikkel összhangban kell rendezni. 

- A 3. cikkben meghatározott rendszer, amelyben a Tanács rendeletet fogadhat el „amelyik 
kiigazítja vagy megerősíti” a Bizottság eseti rendeletének rendelkezéseit, nem egyértelmű. Itt 
ismét úgy tűnik, ezek a tanácsi intézkedések a jelenlegi rendelet végrehajtási aktusainak 
minősülhetnek. Ezek a végrehajtási hatáskörök azonban csak „különleges és kellően indokolt 
esetekben” ruházhatók a Tanácsra, miután alapesetben e hatáskörök gyakorlása a Bizottság 
feladata1.
Az előadó véleménye szerint a jelenlegi javaslat a végrehajtandó alap-jogiaktus 
összefüggései, jellege és tartalma tekintetében nem indokolja egyértelműen, miért szükséges 
végrehajtási hatásköröket fenntartani a Tanács számára. Ezen túlmenően az előadó nincs 
meggyőződve e kétszintű megközelítés hozzáadott értékéről sem, amelyben a Tanács végül 
jóváhagyja vagy kiigazítja a Bizottság – szokásos esetekben az egyetlen végrehajtó hatóság –
döntéseit.   

                                               
1 A 291. cikk (2) bekezdése a következőképpen szól: „Ha valamely kötelező erejű uniós jogi aktus 
végrehajtásának egységes feltételek szerint kell történnie, az ilyen jogi aktus végrehajtási hatásköröket ruház a 
Bizottságra, illetve különleges és kellően indokolt esetekben, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 24. és 
26. cikkében előírt esetekben a Tanácsra.”
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 a javaslatban foglalt legnagyobb engedélyezett határértékek (I. és III. melléklet) 
maguk is jogbizonytalanság forrásai

- Az 5. cikk (1) bekezdése szerint ezek a határértékek „a tagállamok vagy a Bizottság 
kérésére” a Bizottság által a Tanács elé terjesztett javaslattal „felülvizsgálhatók, illetve 
kiegészíthetők”. Ez a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítését 
és módosítását jelenti, amelyet összhangba kell hozni az EUMSz. 291. cikke szerinti 
„felhatalmazáson alapuló jogi aktusok” rendszerével. Ennélfogva a kezdeményezés joga 
kizárólag a Bizottságot illeti. A tagállami kezdeményezés bármilyen formája a Szerződés 
szabályainak egyértelmű megsértését jelentené. 

- Az 1990-es években hatályos rendeletek kodifikálása miatt a javaslat továbbra is elavult 
szövegrészeket tartalmaz: lásd a „csecsemőtápszer” definícióját az I. mellékletben.  

Ajánlások:

Noha a javaslatot az átdolgozási technika keretei között vizsgáljuk, az előadó felkéri az ITRE 
bizottságot, hogy az azonosított szürke részen túlmenően, érdemben módosítsa a javaslatot a 
jogbiztonság és a szöveg koherenciája biztosítása érdekében. 
Az előadó ezért részletes módosításokat javasol a javaslat kodifikált részeihez, az alábbi 
céllal:

- a nukleáris vészhelyzet esetén alkalmazott eljárás egyszerűsítése azáltal, hogy 
egyértelműen a Bizottságra ruházza a felügyeleti szerepkört, és pontosítja jogi aktusainak 
(kiigazítás, felülvizsgálat) rendszerét. E cél érdekében az előadó javasolja, hogy a 
Bizottságot ruházzák fel az alábbi hatáskörökkel:
i. a radioaktív szennyezettség mellékletekben meghatározott legnagyobb megengedett 
határértékeinek azonnali alkalmazása (lásd a módosított 2. cikket);  
ii. „felhatalmazáson alapuló jogi aktusok” elfogadása a szennyezettségi határértékeknek és a 
kisebb mennyiségben fogyasztott élelmiszerek listájának a korszerű technikai fejlődés 
megfelelő figyelembevétele érdekében történő felülvizsgálata és kiegészítése céljából (lásd: a 
módosított 5. cikk, valamint az azt követő 5a–5c. cikkben ismertetett eljárás).    

- a polgárok érdekeinek szolgálata a baleset utáni helyzet jobb kezelése révén, a 
tagállami beavatkozás és mozgástér korlátozásával:
i. egyrészt, mivel a legnagyobb megengedett határértékek Tanács általi „megerősítésére” 
vagy „kiigazítására” vonatkozó eljárás feleslegesnek és jogbizonytalanság forrásának tűnik, 
az előadó javasolja e beavatkozási szint törlését (3. cikk és 4. cikk);
ii. másrészt, a szennyezettség határértékeinek felülvizsgálatára vagy kiegészítésére irányuló 
tagállami kezdeményezéseket (5. és 8. cikk), valamint a rendelet végrehajtására vonatkozó 
szabályokat (8. cikk) a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok/végrehajtási aktusok rendszere 
révén karcsúsítja (a módosított 2. és 5. cikk).       

- a jogbiztonság biztosítása a javaslat egészében, az alábbiak révén:
i. az e javaslat által kodifikálni kívánt elavult eljárások – az Euratom-területre analóg módon 
alkalmazott „komitológiai” eljárások – összehangolása a Lisszaboni Szerződés 
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rendelkezéseivel;
ii. szükség esetén a fogalommeghatározások naprakésszé tétele. 

Az eljárás szempontjából e javasolt érdemi módosítások maguk után vonják, hogy az eljárási 
szabályzat 87. cikkének megfelelően a jelentéstervezetről való szavazást megelőzően 
értesíteni kell a Tanácsot és a Bizottságot az előadó szándékáról.
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ANNEX: LETTER FROM THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

Ref.: D(2010)32731

Mr Herbert REUL
Chair of Committee on Industry, Research and Energy
ASP 10E206
Brussels

Subject: Proposal for a Council regulation laying down maximum permitted levels of 
radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear 
accident or any other case of radiological emergency (Recast).
COM(2010)184 final of 27.4.2010 - 2010/0098 (CNS)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
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their substance.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 23 June 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 19 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne (Chair), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Rainer 
Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Piotr 
Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer, Sajjad Karim.
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI 
SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2010. június 4.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
A BIZOTTSÁG

A nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az 
élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett 
határértékeinek megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat
COM(2010)184, 2010. április 27. – 2010/0098(CNS)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló 2001. 
november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2010.
május 6-én azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja a Bizottság által benyújtott 
fentnevezett javaslatot.

Az ülésen1 a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az 
élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedhető 
határértékének megállapításáról szóló 1987. december 22-i 3954/87/Euratom tanácsi rendelet, 
a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően a kisebb 
mennyiségben fogyasztott élelmiszerek radioaktív szennyezettsége legmagasabb 
megengedhető határértékének megállapításáról szóló 1989. április 12-i 944/89/Euratom 
bizottsági rendelet és nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet 
követően a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedhető mértékének 
megállapításáról szóló 1990. március 29-i 770/90/Euratom bizottsági rendelet átdolgozására 
vonatkozó tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálatát követően a munkacsoport 
egyöntetűen megállapította, hogy a javaslat az így megjelölteken kívül nem tartalmaz más 
érdemi módosítást. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi 
módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a tanácsadó munkacsoport 
megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli 
egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

                                               
1 A tanácsadó munkacsoport rendelkezésére állt a javaslat angol, francia és német nyelvi változata, a 
csoport a munkadokumentum eredeti, angol nyelvű szövege alapján dolgozott.
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