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Tisztelt Elnök Úr!

2010. november 11-i levelében az eljárási szabályzat 37. cikke (2) bekezdésének megfelelően 
Ön arra kérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg azt a kérdést, hogy a fent említett 
bizottsági javaslatnak az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (a 
továbbiakban: Euratom-Szerződés) 31. cikke alkotja-e a megfelelő jogalapját, és nem 
megfelelőbb-e az EU működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz.) 168. cikke (4) 
bekezdésének b) pontját választani jogalapnak.

A bizottság 2010. november 22-i ülésén megvizsgálta a fenti kérdést.

I. – Háttér

A Bizottság 2010. április 27-én elfogadta a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai 
veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége 
legmagasabb megengedhető határértékének megállapításáról szóló tanácsi rendelet 
átdolgozására vonatkozó javaslatát (a továbbiakban: a javaslat) és a konzultációs eljárás 
keretében azt benyújtotta a Parlamentnek. A Jogi Bizottság az eljárási szabályzat 87. cikkével 
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(átdolgozás) összhangban megvizsgálta a javaslatot, és 2010. június 23-án javasolta az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságnak (ITRE), hogy kezdje meg a javaslat tartalmának 
vizsgálatát. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelenleg vizsgálja a javaslat tartalmát, 
az előadó, Ivo Belet pedig előterjesztette a jelentéstervezetet (a továbbiakban: a 
jelentéstervezet).

2010. november 11-i levelében az ITRE bizottság elnöke véleményt kért a Jogi Bizottságtól a 
javaslat jogalapjának megválasztásával kapcsolatosan azt követően, hogy e bizottság 
előterjesztette a jogalap megváltoztatására irányuló módosításokat.

II. – Jogalap

1.   A Bizottság javaslatának jogalapja

A javaslat alapját az Euratom-Szerződés 31. cikke (II. cím, 3. fejezet: Egészségvédelem) 
alkotja, amely a következőképpen szól:

„31. cikk

Az alapvető előírásokat a Tudományos és Műszaki Bizottság által kinevezett, a tagállamok 
tudományos szakértőiből, így különösen népegészségügyi szakértőkből álló szakértőcsoport 
véleményének kikérését követően a Bizottság dolgozza ki. A Bizottság az alapvető előírásokra 
vonatkozóan köteles kikérni a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét.

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Tanács, a Bizottság javaslata 
alapján, miután az eljuttatta hozzá e bizottságok véleményét, minősített többséggel elfogadja 
az alapvető előírásokat.”

A 31. cikkben említett „alapvető előírások” az Euratom-Szerződés 30. cikkében kerülnek 
meghatározásra, amely a következőképpen szól:

„30. cikk
A Közösségen belül alapvető előírásokat kell megállapítani a lakosság és a munkavállalók 
egészségének az ionizáló sugárzásból eredő kockázatokkal szembeni védelmére vonatkozóan.
Az „alapvető előírások” kifejezés alatt a következőket kell érteni:
a) azok a megengedett legmagasabb dózisok, amelyeknél biztosított a megfelelő biztonság,
b) a sugárterhelés és radioaktív szennyeződés legnagyobb megengedett szintje,
c) a munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatát szabályozó alapelvek.”

Végül, az Euratom-Szerződés 32. cikke a következőképpen szól:

„32. cikk
A Bizottság vagy a tagállamok valamelyikének kérelmére az alapvető előírások a 31. cikkben 
megállapított eljárásnak megfelelően felülvizsgálhatók vagy kiegészíthetők.
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A Bizottság a tagállamok által benyújtott minden kérést megvizsgál.”

2. A jogalap módosítására irányuló javaslatok

Az ITRE bizottság elnöke levelében már jelezte, hogy az előadó, Ivo Belet módosítani 
szándékozik a javaslat jogalapját helyettesítve azt az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéssel, mégpedig annak 168. cikke (4) bekezdése b) pontjára való hivatkozással, amely 
a következőképpen szól:

„168. cikk
(az EKSz. korábbi 152. cikke)

4. A 2. cikk (5) bekezdésétől, illetve a 6. cikk a) pontjától eltérve, és a 4. cikk (2) bekezdésének 
k) pontjával összhangban az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás 
keretében, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott 
konzultációt követően az e cikkben említett célok eléréséhez való hozzájárulás érdekében a 
közös biztonsági kockázatok kezelésére elfogadja a következőket:
(...)
b) intézkedések az állat- és növényegészségügy terén, amelyek közvetlen célja a közegészség 
védelme;
(...)”

Az előterjesztett módosítás indokolásaként az előadó arra hivatkozik, hogy a 168. cikk (4) 
bekezdésének b) pontja „lehetővé teszi növény-egészségügyi intézkedések elfogadását. A 
rendelet célja, hogy meghatározza a nukleáris baleseteket vagy vészhelyzetet követően az 
élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyeződésének megengedett maximális 
határértékeit, míg az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 31. cikkén alapuló 
96/29/Euratom tanácsi irányelv a lehetséges radioaktív szennyeződésnek esetlegesen kitett 
személyek körével foglalkozik. Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre való 
hivatkozás ezért nem megfelelő, mivel a rendelet fő célja a közegészségügy védelme, amely 
területet az EUMSz. 168. cikke szabályozza.”

Meg kell jegyezni, hogy a 168. cikk alkalmazása jogalapként magával vonná a konzultációs 
eljárásról a rendes jogalkotási eljárásra való áttérést az Európai Parlament teljes körű 
részvételével.

III. – Elemzés

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint „egy közösségi intézkedés jogalapjának 
megválasztásakor objektív, bírósági felülvizsgálatnak alávethető tényezőkből kell kiindulni, 
többek között elsősorban az intézkedés céljából és tartalmából”1. Ebből következően az 
intézkedés céljának és tartalmának hasonlóképpen meg kell felelnie a jogalap hatályának.

                                               
1 Lásd a legutóbbi C-411/06 sz. Bizottság kontra Parlament és Tanács ügyet (2009. szeptember 8-i ítélet), az 
EBHT-ban még nem jelent meg.
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Az Euratom-Szerződés olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
tagállamok szabályozzák az atomenergia felhasználását, különösen a nukleáris biztonság és az 
egészségvédelem vonatkozásában. Az Euratom-Szerződés 2. cikkének b) pontja értelmében a 
Közösség, e szerződés rendelkezéseinek megfelelően, „a lakosság és a munkavállalók 
egészségének védelme érdekében egységes biztonsági előírásokat állapít meg, és gondoskodik 
azok alkalmazásáról”. Az Euratom-Szerződés II. címének 3. fejezete (Egészségvédelem) az 
ionizáló sugárzással szembeni védelemre vonatkozó alapvető előírásokkal kapcsolatos 
rendelkezéseket tartalmaz.

A javasolt rendelet rögzíti a nukleáris baleseteket vagy egyéb radiológiai vészhelyzetet 
követően, amelyek az élelmiszerek és a takarmányok számottevő radioaktív szennyeződését 
nagy valószínűséggel előidézik vagy előidézték, a forgalomba hozandó élelmiszerek és 
takarmányok radioaktív szennyeződésének megengedett maximális határértékeit meghatározó 
eljárást1. Ugyanakkor az I. és II. melléklet meghatározza az élelmiszerek és a takarmányok 
szennyeződésének megengedett maximális határértékeit. A rendeletet Euratom-rendeletként 
kell elfogadni.

Az Európai Bizottság egy korábbi alkalommal már megvizsgálta a 3954/87 tanácsi rendelet
jogalapjának megválasztását, ami ennek az átdolgozásra irányuló javaslatnak a tárgya, és az 
alábbiakat állapította meg: „A 3954/87 rendelet célja, hogy egységes biztonsági előírásokat 
állapítson meg a munkavállalók és a lakosság egészségének védelme érdekében, az Euratom-
Szerződés 2. cikke b) pontjának megfelelően. Rögzíti az élelmiszerek és a takarmányok 
radioaktív szennyeződésének megengedett maximális határértékeit, és kötelezi a Bizottságot, 
hogy nukleáris baleset, vagy bármilyen egyéb radiológiai vészhelyzet esetén – amennyiben a 
körülmények megkövetelik – fogadjon el egy, a megengedett maximális határértékeket 
alkalmazó rendeletet. Mivel a rendeletnek az a célja, hogy megvédje a lakosságot a radioaktív 
szennyeződést szenvedett élelmiszerek és takarmányok okozta veszélyek ellen, azt el lehetett 
fogadni az Euaratom-Szerződés 31. cikke alapján.”2 Ebben az esetben azt kérték a Bíróságtól, 
hogy döntse el, vajon nem megfelelőbb jogalap lenne-e az EGK-Szerződés 100a. cikke3. A 
Bíróság az alábbi választ adta: „Az a tény, hogy a rendelet rendelkezik a radioaktív 
szennyeződés megengedett maximális határértékeit túllépő élelmiszer és takarmány 
forgalomba hozatalának tilalmáról is, nem teszi szükségessé, hogy az EGK-Szerződés 100a. 
cikkét is jogalapként alkalmazzák. Mivel valójában ez a tilalom a megengedett maximális 
határérték alkalmazásának hatékonysága tekintetében csak egy feltétel, a rendeletnek többek 
között az a hatása is van, hogy harmonizálja az áruk Közösségen belüli szabad mozgásának 
feltételeit annak elkerülése révén, hogy a különböző tagállamok egyoldalú intézkedéseket 
fogadjanak el.” Az Európai Bíróság kimondta továbbá: Inkább az mutatható ki, hogy az 
említett cikkek célja az, hogy biztosítsák a lakosság egészségének következetes és hatékony 
védelmét az ionizáló sugárzásból eredő kockázatokkal szemben, a sugárzás forrásától és a 
sugárzásnak kitett személyek körétől függetlenül.” 

                                               
1 A javaslat 1. cikkének (1) bekezdése.
2 C-70/88 Európai Parlament kontra Tanács [1991] ECR 1991 I-4529.
3 Jogszabályok közelítése a belső piac területén (most az EUMSz 114. cikke).
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A Bíróság hivatkozott erre az ítéletre a későbbiekben, a C-29/99 sz. Bizottság kontra Tanács
ügyben1 hozott ítéletében, és hangsúlyozta, hogy „a Bíróság elutasította az Euratom-
Szerződés 30. és azt követő cikkének Parlament által javasolt korlátozó értelmezését. A 
Bíróság úgy ítélte meg, hogy ezen cikkek célja az, hogy biztosítsák a lakosság egészségének 
következetes és hatékony védelmét az ionizáló sugárzásból eredő kockázatokkal szemben, ,a 
sugárzás forrásától függetlenül’.”

A Bíróság rámutatott arra is, hogy „az értelmezést az Euratom-Szerződés preambulumában 
meghatározott célkitűzést szem előtt tartva kell végrehajtani, azaz ,törekedve arra, hogy a 
lakosság életét és egészségét fenyegető veszélyek kiküszöbölése érdekében megteremtsék a 
szükséges biztonsági feltételeket’”2.

Nyilvánvaló, hogy az Euratom-Szerződés 30. és azt követő cikke önálló jogalapot alkot olyan 
alapvető biztonsági előírások megállapításához, amelyek célja a lakosság egészségének 
(közegészségügy) védelme az ionizáló sugárzásból eredő kockázatokkal szemben, és 
különösen lehetővé teszi a szennyeződés megengedett maximális határértékeinek elfogadását.

Mindazonáltal, tekintve, hogy az EUMSz. népegészségüggyel kapcsolatos 168. cikke 
megkívánja, hogy „valamennyi uniós politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása 
során biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét”, felvethető az az érv, hogy 
valójában ezt a cikket kell jogalapként használni a szóban forgó intézkedés elfogadásához. A 
Parlament Jogi Szolgálata 2010. november 18-i feljegyzésében több ezzel kapcsolatos érvet is 
bemutat, mielőtt kiáll az EUMSz. 168. cikke (4) bekezdésének b) pontja mellett.

Először is az a tény, hogy a Bíróság a belső piacra vonatkozó jogalap érdekében érvelő 
korábbi igényeket már elutasított és egyetlen érvényes jogalapként megerősítette az Euratom-
Szerződés 31. cikkét, nem zárja ki, hogy a Bíróság új megközelítést alkalmazzon.  Az előadó 
által előterjesztett módosításban említett jogalap még nem létezett a C-70/88 sz. ügyben 
hozott határozat kihirdetésekor, az EUMSz. 168. cikke (4) bekezdésének b) pontját ugyanis 
csak a Maastrichti Szerződés vezette be 1992-ben3.

Másodsorban emlékeztetni kell arra, hogy nukleáris balesetre vagy vészhelyzetre való 
egyszerű utalás nem von magával automatikusan egy, az Euartom-Szerződésben levő 
jogalapot. A 3955/87 rendelettel4 kapcsolatos C-62/88 sz. ügyben5 a Bíróság az alábbi
határozatot hozta: „A 113. cikknek [most az EUMSz. 207. cikke] a megtámadott rendelet 
jogalapjaként történő alkalmazását nem lehet kizárni annak alapján, hogy az Euratom-
Szerződés 30. és azt követő cikke a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó 
veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető előírásokra vonatkozó különleges 
szabályokat állapít meg. A II. cím (A fejlődés előmozdítása az atomenergia területén) alá 

                                               
1 C-29/99. sz. Bizottság kontra Tanács ügy [2002] EBHT 2002., I-11282. o., 80. pont
2 Ibid., 75. pont.
3 Abban az időben ez az EK-Szerződés 129. cikke (4) bekezdésének b) pontja volt, amelyet az Amszterdami 
Szerződés módosított és számozott újra EK-Szerződés 152 cikke (4) bekezdésének b) pontjává.
4 A Tanács 1990. május 22-i 3955/87/EGK rendelete a csernobili atomerőműben történt balesetet követően a 
harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről, HL L 146., 
1987.12.30., 14. o.
5 C-62/88 sz. Görögország kontra Tanács ügy [1990] EBHT I-1527. o., 16–18. bekezdés.
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besorolt 3. fejezetben (Egészségvédelem) lévő rendelkezések célja a közegészségügy védelme 
a nukleáris ágazatban. Nem vonatkoznak a Közösség és a Közösségen kívüli országok közötti 
kereskedelem szabályozására.”

Harmadszor maga a javaslat az (5) preambulumbekezdésben egy sor olyan intézkedésre 
hivatkozik, amelyeket annak érdekében fogadtak el, „hogy az Unió területére csak azok a 
közös rendelkezéseknek eleget tevő mezőgazdasági termékek juthassanak be, amelyekre a 
lakosság egészségét óvó feltételek megvalósulnak”. Az említett intézkedéseket az 
1707/86/EGK1, a 3020/86/EGK2 és a 3955/87EGK tanácsi rendeletek tartalmazzák. Ezek a 
jogszabályok megerősítik, hogy egy nukleáris balesetre adott jogi válasz nem követel meg 
feltétlenül az Euratom-Szerződésen alapuló aktust.

Megállapítható tehát, hogy az EUMSz. 168. cikke (4) bekezdésének b) pontja megfelelő 
jogalapot alkothat a javaslat számára.  Ez a cikk előírja, hogy az alapján elfogadott 
intézkedések „közvetlen célja a közegészség védelme” legyen, ami kétségtelenül igaz a szóban 
forgó javaslat esetében, amelyik „rögzíti az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív 
szennyeződésének megengedett maximális határértékeit”3. Ezt a véleményt támasztja alá 
továbbá a 6. cikk, amely előírja, hogy csak a rendeletben megállapított megengedett 
maximális határértékeknek megfelelő élelmiszereket és takarmányokat lehet forgalomba 
hozni. Az élelmiszereknek és takarmányoknak a javaslat 1. cikkének (2) bekezdésébe foglalt 
meghatározása („olyan termékeket jelöl, amelyek akár közvetlenül, akár feldolgozott 
állapotban emberi fogyasztásra szolgálnak”, illetve „olyan termékeket jelöl , amelyek 
kizárólag állatok etetésére szolgálnak”) kiemeli a javaslat célját. Az alábbiakban az EUMSz. 
168. cikke (4) bekezdésének b) pontja értelmében elfogadott néhány jogszabályt soroltunk fel: 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1069/2009/EK rendelete4 a nem 
emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre 
vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet)

 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-i 183/2005/EK rendelete5 a 
takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról

 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. február 23-i 396/2005/EK rendelete6 a 
növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén 
található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 
91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

                                               
1 A Tanács 1990. május 22-i 1707/86/EGK rendelete a csernobili atomerőműben történt balesetet követően a 
harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről, HL L 14., 
1987.12.30., 88. o. Ez a rendelet az EGK-Szerződésre hivatkozik; nem hivatkozik azonban annak egyik 
kifejezett cikkére sem.
2  A csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó mezőgazdasági 
termékek behozatalára irányadó feltételekről szóló 1707/86/EGK rendelet kiterjesztéséről szóló, 1987. 
szeptember 30-i 3020/86/EGK tanácsi rendelet, HL L 280., 1986.10.1., 79. o. Ez a rendelet az EGK-Szerződésre 
hivatkozik; nem hivatkozik azonban annak egyik kifejezett cikkére sem.

3 Lásd a C-453/03 sz., C-11/04 sz., C-12/04 sz. és C-194/04 sz. kapcsolódó ügyeket (ABNA) e.a. [2005] EBHT 
I-10423.
4 HL L 300., 2009.11.14., 1. o.
5 HL L 35., 2005.2.8., 1. o.
6 HL L 70., 2005.3.16., 1. o.
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 Regulation (EC) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 854/2004/EK 
rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének 
megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról1.

                                               
1 HL L 139., 2004.4.30., 206. o .
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Ebből tehát az következik, hogy a javaslatot olyan intézkedésnek lehet tekinteni az állat-
és/vagy növényegészségügy terén, amelynek közvetlen célja a közegészség védelme.

IV. – Következtetés és ajánlás

Az EUMSz. 168. cikkének 1992-ben történő bevezetését megelőzően a Bíróság úgy ítélte 
meg, hogy az Euratom-Szerződés 31. cikke a most átdolgozásra javasolt rendelet megfelelő 
jogalapja. A fenti elemzés alapján azonban azt a következtetést lehet levonni, hogy ez a tény 
önmagában nem kellő indok a 168. cikk (4) bekezdése b) pontjának (a közegészség 
védelmével foglakozó ezen cikk akkor még nem létezett) jogalapként történő használatának 
kizárására.

A Jogi Bizottság 2010. november 22-i ülésén ennek megfelelően egyhangúlag úgy 
határozott1, hogy indítványozza, hogy a javaslat az EUMSz. 168. cikke (4) bekezdésének b) 
pontján alapuljon.

Őszinte tisztelettel:

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 A következő képviselők voltak jelen a zárószavazáson: Klaus-Heiner Lehne (alelnök), Luigi Berlinguer 
(alelnök), Raffaele Baldassarre (alelnök), Evelyn Regner (alelnök), Sebastian Valentin Bodu (alelnök), Eva 
Lichtenberger (előadó), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, 
Mészáros Alajos, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Szájer József, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström és Tadeusz Zwiefka.


