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Tárgy: a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamoknak a területükön történő GMO-
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javaslat (COM(2010)375 végleges) jogalapja

Tisztelt Elnök Úr!

2011. március 10-i levelében Ön az eljárási szabályzat 37. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Bizottság tárgyban szereplő 
javaslata jogalapjának érvényességét.

Háttér

A géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és 
a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 
2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1, valamint a géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 harmonizált rendszert hoznak létre a GMO-k engedélyezésével 
kapcsolatos környezeti és egészségi tényezők kockázatértékelése céljából, illetve részletes 
eljárási szabályokat állapítanak meg a GMO-k forgalomba hozatalának engedélyezésére. A 

                                               
1 HL L 106., 2001.4.17., 1. o.
2 HL L 268., 2003. 10. 18., 1. o.
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2001/18/EK irányelv ezen kívül rendelkezik a GMO-k egyéb, forgalmazástól eltérő célból1
(például termesztés céljából) történő szándékos kibocsátásáról2. Az engedélyezési eljárás 
lényegében a következők szerint zajlik: i) a kérelmező a környezeti és egészségi kockázat 
értékelését is tartalmazó engedélyezési kérelmet nyújt be a tagállam illetékes hatóságához, ii) 
az illetékes hatóság értékelési jelentést ad ki a kockázatértékelésről. A többi tagállam kifogást 
emelhet ez ellen, ebben az esetben a Bizottság is beavatkozik az eljárásba. Amennyiben nem 
emelnek kifogást, a GMO nemzeti szintű engedélyt kap, ha viszont valamely tagállam 
kifogást emel, és az értékelések eltérnek egymástól, az engedélyezésről a Bizottság dönt. Az 
irányelv 22. cikke a szabad mozgással kapcsolatos védzáradékot állapít meg, amely szerint a 
tagállamok nem korlátozhatják az irányelvnek megfelelően engedélyezett GMO-k forgalomba 
hozatalát. Az irányelv 23. cikke értelmében a tagállamok csak abban az esetben 
korlátozhatják vagy tilthatják meg egészségi és környezeti okok miatt a GMO-k használatát 
és/vagy forgalmazását, ha a GMO engedélyezését követően az egészségi és környezeti 
kockázatokkal kapcsolatos új információ válik ismertté. Az 1829/2003/EK rendelet hasonló 
rendelkezéseket tartalmaz a táplálkozási és takarmányozási célú GMO-k, a GMO-kat 
tartalmazó vagy azokból álló élelmiszerek és takarmányok, illetve a GMO-kat tartalmazó 
vagy azokból álló alapanyagokból készített élelmiszerek és takarmányok engedélyezését 
illetően. E tekintetben, az élelmiszerekhez és takarmányokhoz kapcsolódó GMO-k 
engedélyezése vonatkozásában a rendelet lex specialis. 

Azt is meg kell jegyezni, hogy az irányelv és a rendelet olyan jogi keretet alkotnak a 
géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) engedélyezésére vonatkozóan, amely 
teljes mértékben alkalmazandó a vetőmagként vagy más növényszaporító anyagként 
termesztési céllal hasznosítandó GMO-kra az egész EU-ban.   E jogszabályok értelmében a 
termesztési célú GMO-kat külön kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt forgalmazásukat 
engedélyeznék az Unió piacán. Az engedélyezési eljárás célja, hogy biztosítsa az emberi élet 
és egészség, az állati egészség és jóllét, valamint a környezet és a fogyasztói érdekek magas 
szintű védelmét, mindemellett pedig garantálja a belső piac hatékony működését.

A Bizottság 2010. július 13-án javaslatot tett a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamoknak a 
területükön történő GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség 
tekintetében történő módosítására. A Bizottság ugyanezen a napon közleményt tett közzé a 
tagállamokra a géntechnológiával módosított növények termesztése terén ráruházott 

                                               
1 „forgalomba hozatal: hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen.
Az alábbi műveletek nem tekinthetők forgalomba hozatalnak:
– géntechnológiával módosított mikroorganizmusok hozzáférhetővé tétele olyan tevékenységek számára, amelyeket a 
géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról szóló, 1990. április 23-i 
90/219/EGK tanácsi irányelv szabályoz, beleértve a törzsgyűjteményeket,
– GMO-k hozzáférhetővé tétele, az első francia bekezdésben említett mikroorganizmusok kivételével, kizárólag olyan 
tevékenységekben történő felhasználásra, amelyekben szigorú elszigetelő intézkedéseket alkalmaztak annak érdekében, 
hogy korlátozzák az érintkezést a lakossággal és a környezettel, így nagyfokú biztonságot nyújtva számukra, és 
amelyekben az elszigetelés érdekében tett intézkedéseket a 90/219/EGK irányelv által előírtak szerint állapítják meg,
– GMO-k kizárólag olyan szándékos kibocsátásra való hozzáférhetővé tétele, amely megfelel az ezen irányelv B. 
részében szabályozott követelményeknek.”
2A „szándékos kibocsátás” fogalmát az irányelv 2. cikkének (3) bekezdése határozza meg, amely így szól: 
„szándékos kibocsátás: a GMO vagy GMO-k kombinációjának bármilyen célzatos környezetbe juttatása, 
amely(ek)re nézve semmilyen különleges elszigetelési intézkedést nem alkalmaztak a lakossággal és a 
környezettel való érintkezés korlátozása érdekében, valamint nagyfokú védelemnek a lakosság és a környezet 
számára történő biztosítása érdekében.”
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döntésszabadságról1, amelyben vázolja, hogy milyen okok alapján javasolta egy rugalmasabb 
megközelítés bevezetését a GMO-termesztéssel kapcsolatos jelenlegi szabályozáson belül. 

A Tanácson belül a COREPER eseti munkacsoportot hozott létre a javaslat vizsgálatára, és e 
munkacsoport több kérdéses vagy aggodalomra okot adó pontot azonosított, köztük a jogalap 
megválasztását illetően is. Erre válaszul a Tanács Jogi Szolgálata véleményt2 adott ki, 
amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a javaslat abban a formában nem alapulhat az 
EUMSZ 114. cikkén.  A Bizottság határozottan ellenezte ezt a következtetést3. 

A Parlament Jogi Szolgálata az Ön kérésére megvizsgálta a kérdést, és 2010. november 17-i 
véleményében az alábbi következtetést fogalmazta meg: „A Jogi Szolgálat nem talált olyan 
szempontot, amelynek alapján meg lehet kérdőjelezni azt, hogy az EUMSZ 114. cikke legyen a 
javaslat jogalapja.”

Corinne Lepage előadó a jogalap megváltoztatását javasolja, az EUMSZ 114. cikkéről az 
EUMSZ 192. cikkére (1. módosítás)4. Az előadó egyéb olyan módosításokat is előterjesztett, 
amelyek úgy változtatnák meg a Bizottság javaslatát, hogy az az EUMSZ 192. cikkének 
alkalmazását tenné szükségessé.

I. A szóban forgó jogalap 

A bizottsági javaslat az EUMSZ 114. cikkén alapszik, amely így szól:

„114. cikk
(az EKSZ korábbi 95. cikke)
(1) Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a 26. cikkben meghatározott célkitűzések 
megvalósítására a következő rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Európai Parlament és a 
Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében 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.

                                               
1 COM(2010)0380
2 A deharmonizációhoz kapcsolódó okok miatt; lásd a 15696/10. sz. tanácsi dokumentumot
3 A GMO-termesztéssel kapcsolatos jogi megfontolásokról szóló, 2010. november 19-i bizottsági személyzeti 
munkadokumentum (SEC(2010) 1454 végleges).
4 PR\855067HU.doc



PE462.539v01-00 4/12 AL\861914HU.doc

HU

(4) Ha valamely harmonizációs intézkedésnek az Európai Parlament és a Tanács, a 
Tanács vagy a Bizottság általi elfogadását követően egy tagállam a 36. 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 valamely harmonizációs 
intézkedésnek az Európai Parlament és a Tanács, a Tanács vagy a Bizottság általi 
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 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 258. és 259. cikkben megállapított eljárástól eltérve, a Bizottság vagy bármely 
tagállam közvetlenül az Európai Unió Bíróságához 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 36. cikkben említett egy vagy 
több nem gazdasági okból, uniós ellenőrzési eljárás alá tartozó ideiglenes intézkedéseket 
hozzanak.”
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Az előadó azt javasolja, hogy inkább az EMSZ 192. cikkét tekintsék jogalapnak, amely így 
szól:

„192. cikk
(az EKSZ korábbi 175. cikke)
(1) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, valamint a 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt 
követően határoz arról, hogy az Uniónak milyen lépéseket kell tennie a 191. cikkben 
említett célok elérése érdekében*.

(2) Az (1) bekezdésben előírt döntéshozatali eljárástól eltérve és a 114. cikk sérelme 
nélkül, a Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlamenttel, a 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt 
követően egyhangúlag fogadja el:

a) az elsődlegesen adózási természetű rendelkezéseket;
b) azokat az intézkedéseket, amelyek érintik:
– a területrendezést;
– a mennyiségi vízkészlet-gazdálkodást, illetve amelyek az e készletek rendelkezésre 
állását akár közvetlenül, akár közvetve befolyásolják;
– a földhasználatot, kivéve a hulladékgazdálkodást;
c) a tagállamok valamelyikének különböző energiaforrások közötti választását és 
energiaellátásának általános szerkezetét jelentős mértékben érintő intézkedéseket.
A Tanács a Bizottság javaslata alapján, valamint az Európai Parlamenttel, a Gazdasági 
és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően 
egyhangúlag eljárva előírhatja, hogy az első albekezdésben említett területeken a rendes 
jogalkotási eljárást kell alkalmazni.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, valamint a 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt 
követően fogadja el azokat az általános cselekvési programokat, amelyek az elérendő 
elsődleges célkitűzéseket meghatározzák.
Az e programok végrehajtásához szükséges intézkedéseket, az adott esettől függően, az 
(1), illetve a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelően kell elfogadni.

(4) Az Unió által elfogadott egyes intézkedések sérelme nélkül a tagállamok 
gondoskodnak a környezetpolitika finanszírozásáról és megvalósításáról.

                                               
* E célkitűzések az alábbiakat foglalják magukban: „a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása, 
az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű felhasználása, a regionális vagy 
globális környezeti problémák kezelésére irányuló intézkedések és különösen az éghajlatváltozással szembeni 
küzdelem előmozdítása nemzetközi szinten”.
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(5) Ha az (1) bekezdés rendelkezésein alapuló valamely intézkedés egy tagállam 
hatóságai számára aránytalanul magas költségekkel járna, a szóban forgó intézkedés – a 
„szennyező fizet”-elv sérelme nélkül – megfelelő rendelkezéseket állapít meg:
– átmeneti eltérés és/vagy
– a 177. cikk alapján létrehozott Kohéziós Alapból nyújtott pénzügyi támogatás 
formájában. ”

II. A Bizottság által választott jogalap

A Bizottság az EUMSZ 114. cikkét választotta. A javaslat az EKSZ 95. cikke (ma az EUMSZ 
114. cikke) alapján elfogadott 2001/18/EK irányelvet módosítja, beillesztve egy új 26b. 
pontot, amely jogalapot biztosít a tagállamok számára ahhoz, hogy bizonyos feltételek mellett 
korlátozó vagy tiltó intézkedéseket fogadjanak el ezen irányelv C. része vagy az 
1829/2003/EK rendelet alapján engedélyezett GMO-k egyes, meghatározott csoportjai vagy 
valamennyi GMO területük egy részén vagy egészén való termesztésére vonatkozóan.  

„26b. cikk
Termesztés
A tagállamok korlátozó vagy tiltó intézkedéseket fogadhatnak el ezen irányelv C. része vagy 
az 1829/2003/EK rendelet alapján engedélyezett, a vetőmagvakra és a növényszaporító 
anyagokra vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően forgalomba hozott, 
géntechnológiával módosított fajtákból álló valamennyi GMO vagy bizonyos GMO-k 
területük egy részén vagy egészén való termesztésére vonatkozóan, feltéve, hogy ezek az 
intézkedések:
a) az egészségre és a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásokra vonatkozó 

értékelésben megállapítottaktól eltérő indokokon alapulnak, és e hatások a GMO-k 
szándékos kibocsátásának vagy forgalomba hozatalának következményeiből erednek;

valamint
b) összhangban vannak a Szerződésekkel.
A 98/34/EK irányelvtől eltérve azok a tagállamok, amelyek e cikk értelmében kívánnak 
indokolt intézkedéseket elfogadni, ezekről az intézkedésekről elfogadásukat megelőzően egy 
hónappal tájékoztatás céljából értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot.”

A javaslat (5) preambulumbekezdése szerint: „Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
GMO-termesztés kérdése a tagállamokat – központi, regionális vagy helyi szinten – intenzíven 
foglalkoztatja. A GMO-k forgalomba hozatalával és behozatalával összefüggő kérdésekkel 
ellentétben, amelyeket továbbra is uniós szinten szabályoznának a belső piac megőrzése 
érdekében, a GMO-termesztést jelentős helyi/regionális dimenzióval rendelkező kérdésnek 
tekintik. Az EUMSz. 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tagállamoknak meg kell adni azt 
a lehetőséget, hogy szabályokat fogadjanak el azoknak a GMO-knak a saját területükön való 
termesztéséről, amelyeket az EU piacán már hivatalosan forgalomba hoztak.” A (6) 
preambulumbekezdés így szól: „Mindezeket figyelembe véve, a szubszidiaritás elvének 
megfelelően indokoltnak tűnik nagyobb döntési szabadságot biztosítani a tagállamok számára 
abban a kérdésben, hogy kívánnak-e géntechnológiával módosított növényeket termeszteni 
területükön anélkül, hogy a GMO-kra vonatkozó engedélyezési rendszer módosulna, valamint 
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függetlenül azoktól az intézkedésektől, amelyeket a tagállamok a 2001/18/EK irányelv 26a. 
cikkének alkalmazásában annak érdekében hozhatnak, hogy kiküszöböljék a GMO-k egyéb 
termékekben való nem szándékos előfordulását.” A (7) preambulumbekezdés a következőket 
is kimondja: „Engedélyezni kell tehát a tagállamoknak, hogy korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadjanak el valamennyi GMO vagy egyes GMO-fajták területük egy részén 
vagy egészén történő termesztésére, és ezeket az intézkedéseket – amennyiben azt indokoltnak 
tartják – az érintett GMO-k engedélyezésének, újraengedélyezésének vagy a forgalomból való 
kivonásának valamennyi szakaszában módosítsák. Ugyanez lenne érvényes a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok géntechnológiával módosított fajtáira is, amelyeket a vetőmagvak 
és növényszaporító anyagok forgalmazására vonatkozó jogszabályoknak, kiváltképpen a 
2002/53/EK és 2002/53/EK irányelvnek megfelelően hoztak forgalomba. Az intézkedések 
kizárólag a GMO-k termesztésére, és nem pedig a géntechnológiával módosított vetőmagvak 
és szaporítóanyagok – önálló termékként, más termékek összetevőjeként, valamint 
terméseikből készült termékként történő – szabad kereskedelmére és behozatalára 
vonatkoznának. Hasonlóképpen nem vonatkoznának a vetőmagvak és növényszaporító 
anyagok nem géntechnológiával módosított azon fajtáinak termesztésére, amelyekben az EU-
ban engedélyezett GMO-k véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen előfordulását észlelték.”
A (9) preambulumbekezdés szövege a következő: „A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó termesztési feltételek harmonizálása, hanem a 
tagállamok arra irányuló szabad döntésének biztosítása, hogy az egészségügyi vagy 
környezeti tudományos kockázatértékelésben megállapítottaktól eltérő indokok alapján 
megtilthassák területükön a GMO-k termesztését. (...)”
A 26b. cikk egyaránt vonatkozna a 2001/18/EK irányelv és az 1829/2003/EK rendelet alapján 
engedélyezett GMO-kra.

III. A Bíróság által alkalmazott megközelítés: a javasolt intézkedések célja és tartalma

A Bíróság ítélkezési gyakorlatából kirajzolódnak egyes alapelvek. Először is, az anyagi hatáskör 
és az eljárás szempontjából a jogalap következményeit tekintve a helyes jogalap megválasztása 
alkotmányos jelentőséggel bír1. 

Egy jogszabály jogalapjának kiválasztása nem helyezkedik szembe az érintett intézményeknek a 
kitűzött célokkal kapcsolatos meggyőződésével, ugyanakkor annak „a bírósági felülvizsgálat 
által nyomon követhető objektív tényezőkön kell alapulnia”2, mint például az intézkedés célja és 
tartalma3.  

IV. Elemzés

Az EUMSZ 114. cikke: az eredeti jogalap

Az EUMSZ 114. cikke rendelkezik a rendes jogalkotási eljárás keretében olyan közösségi 
intézkedések elfogadásáról, „amelyek tárgya a belső piac megteremtése és működése”.  E 
                                               
1 2/00. sz. vélemény a Cartagenai Jegyzőkönyvről, EBHT 2001., I-9713. o., 5. pont; C-370/07 Bizottság kontra 
Tanács [2009] EBHT I-8917. számú ügy, 46-49. bekezdések 1/08. sz. vélemény a Szolgáltatások 
Kereskedelméről szóló Általános Egyezményről, EBHT 2009., I-11129. o., 110. pont.
2 C-45/86. sz., Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 1987., I-1493. o., 11. pont
3 C-300/89. sz., Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 1991., I-2867. o., 10. pont  
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cikket az EUMSZ 26. cikkének összefüggésében kell értelmezni, amely az áruk szabad 
mozgását a belső piac létrehozásában érvényesülő egyik alapelvként határozza meg.  Emellett 
megjegyzendő, hogy a 114. cikk (3) bekezdése „a védelem magas szintjét” írja elő az 
egészséggel, biztonsággal, környezetvédelemmel és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 
intézkedések esetében.  A (4)–(9) bekezdés lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy – az 
EUMSZ 36. cikkével összhangban – nemzeti intézkedéseket fogadjanak el a behozatalra, 
kivitelre és átmenő árukra vonatkozó indokolt tilalmak és korlátozások bevezetésére a 
harmonizációs intézkedés elfogadását követően.  A (4)–(9) bekezdés ezért jelentős mértékben 
korlátozza a cikk átfogó célját, mert kimondja a belső piac megteremtésének és működésének 
előmozdítását.

A javaslat célja, hogy a tagállamok az egészségügyi vagy környezeti tudományos 
kockázatértékelésben megállapítottaktól eltérő indokra hivatkozva szabadon korlátozhassák 
vagy megtilthassák területükön a GMO-k termesztését.  Ennek érdekében az új 26b. cikk 
lehetővé teszi, i) hogy a tagállamok korlátozó vagy tiltó intézkedéseket fogadhatnak el a 
2001/18/EK irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK rendelet alapján engedélyezett, a 
vetőmagvakra és a növényszaporító anyagokra vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően 
forgalomba hozott, géntechnológiával módosított fajtákból álló GMO-k termesztésére 
vonatkozóan, ii) az alábbi feltételek mellett:  „a) az egészségre és a környezetre gyakorolt 
kedvezőtlen hatásokra vonatkozó értékelésben megállapítottaktól eltérő indokokon alapulnak, 
és e hatások a GMO-k szándékos kibocsátásának vagy forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek; és b) összhangban vannak a Szerződésekkel.” A javaslat tehát 
igyekszik világosabbá tenni a már meglévő jogi keretet azzal, hogy kimondottan mozgásteret 
biztosít a tagállamok számára ahhoz, hogy a harmonizáció terén kívül eső, vagyis a káros 
egészségi és környezeti hatások értékeléséhez nem kapcsolódó valamennyi esetben tilthassák 
vagy korlátozhassák a GMO-k termesztését. Úgy tűnik, hogy a javaslatnak nincs más célja, 
mint hogy bizonyos mértékű rugalmasságot vezessen be a GMO-k meglévő centralizált 
engedélyezési rendszerébe. A Bizottság által választott jogalap ezért helyes. 

Ezt a következtetést nem befolyásolja az, hogy megkérdőjelezhető a bizottsági javaslat 
hozzáadott értéke, mivel a 26b. cikk gyakorlati alkalmazása valószínűleg korlátozott lesz.  
Ezzel összefüggésben érdekes, hogy a cikk b) pontja a Szerződésekre hivatkozik. Figyelmen 
kívül hagyva azt a nyilvánvaló kérdést, hogy az Unió és a tagállamok által hozott 
intézkedések összhangban állnak-e a Szerződésekkel, úgy tűnik, hogy a rendelkezés implicit 
módon az EUMSZ 114. cikkének (4)–(9) bekezdésére és 36. cikkére hivatkozik. A Parlament 
Jogi Szolgálata véleményében részletesen elemezte, hogy milyen indokokkal vezethető be a 
GMO-termesztés korlátozása vagy tilalma (13–23. bekezdések). Elegendő annyit mondani, 
hogy ebben az esetben a tagállamok csak korlátozott mértékben hozhatnak korlátozó 
intézkedéseket egyéb indokok alapján. 

Annak ellenére, hogy ebben az esetben nem uniós hatáskörről való lemondásról van szó, az 
EUMSZ 114. cikke megfelelő jogalap lehet akkor is, ha a javaslatot deharmonizációs 
intézkedésnek tekintjük1.  Nehezen elfogadható az az álláspont, hogy az EUMSZ 114. cikke 
alapján történő deharmonizáció csak abban az esetben lehetséges, ha a deharmonizációra 

                                               
1 Ahogyan azt a Tanács Jogi Szolgálata is kifejti abban a véleményében, amelyben megkérdőjelezi az EUMSZ 
114 cikke mint jogalap alkalmasságát. Lásd a Parlament Jogi Szolgálatának ettől eltérő álláspolnját, a vélemény 
12. bekezdésében.



AL\861914HU.doc 9/12 PE462.539v01-00

HU

irányuló módosítás célja a belső piac működésének javítása. Az EUMSZ 114. cikke az uniós 
jogalkotóra ruházza azt a hatáskört, hogy a belső piac zökkenőmentes működése érdekében 
harmonizációs intézkedéseket hozzon, és ennek megfelelően hozzáigazítsa a már meghozott 
intézkedéseket a körülmények változásaihoz, a már elért harmonizációs szint növelésével 
vagy csökkentésével, sőt akár a harmonizációs célú intézkedés visszavonásával. Az EUMSZ 
114. cikkét az EUMSZ 2. cikkének (2) bekezdése fényében kell értelmezni, amely a 
következőket mondja ki: „Ha egy meghatározott területen a Szerződések a tagállamokkal 
megosztott hatáskört ruháznak az Unióra, e területen mind az Unió, mind pedig a tagállamok 
alkothatnak és elfogadhatnak kötelező erejű jogi aktusokat. A tagállamok e hatáskörüket 
csak olyan mértékben gyakorolhatják, amilyen mértékben az Unió hatáskörét nem 
gyakorolta. A tagállamok olyan mértékben gyakorolhatják újra a hatáskörüket, amilyen 
mértékben az Unió úgy határozott, hogy lemond hatáskörének gyakorlásáról.” A 
Vodafone-üggyel kapcsolatos indítványában Poiares Maduro főtanácsnok kifejtette, hogy „az 
EK 95. cikk nem csak deregulációs intézkedéseknek, hanem szabályozó intézkedések 
erősítésének is alapját képezheti”1, a Bíróság pedig ugyanebben az ügyben kijelentette a 
következőket: „Amennyiben az EK 95. cikken alapuló valamely jogi aktus az általa 
harmonizált területen már valamennyi kereskedelmi akadályt felszámolt, ez nem foszthatja 
meg a közösségi jogalkotót azon lehetőségtől, hogy – a Szerződés által elismert általános 
érdekek védelmének biztosítására irányuló feladatára tekintettel – e jogi aktust a körülmények 
változásához vagy az ismeretek fejlődéséhez igazítsa.”2

Az EUMSZ 192. cikke mint jogalap

Az ENVI előadója szerint az EUMSZ 192. cikke lenne a megfelelő jogalap, az alábbiak miatt:
„Annak érdekében, hogy a tagállamok figyelembe tudják venni az állat- és növényvilág 
védelmével, a földhasználattal vagy a területrendezéssel kapcsolatos tényezőket, melyek 
vonatkozásában továbbra is jelentős hatáskörökkel rendelkeznek, fontos, hogy a jelen rendelet 
jogalapja a Szerződés 192. cikke legyen.”

Az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése intézkedéseket tesz lehetővé a rendes jogalkotási 
eljárás keretében a 191. cikk szerinti uniós politika megvalósítására többek között a környezet 
minőségének megőrzése, védelme és javítása, valamint az emberi egészség védelme 
tekintetében.  A 192. cikk (2) bekezdése különleges jogalkotási eljárás keretében intézkedések 
elfogadását teszi lehetővé többek között a mennyiségi vízkészlet-gazdálkodás és a 
földhasználat tekintetében.  A módosítás azonban nem jelzi, hogy a 192. cikk melyik bekezdése 
lenne megfelelő.

A javaslat alapján úgytűnik, hogy a leginkább a 192. cikk (1) bekezdéséről lehet szó: (1) Az 
Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, valamint a Gazdasági 
és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően határoz 
arról, hogy az Uniónak milyen lépéseket kell tennie a 191. cikkben említett célok elérése 
érdekében.” Ahogy azt fent is jeleztük, a javaslat célja, hogy a tagállamok az egészségügyi 
vagy környezeti tudományos kockázatértékelésben megállapítottaktól eltérő indokra 
hivatkozva szabadon korlátozhassák vagy megtilthassák területükön a GMO-k termesztését.  
Ennélfogva világos, hogy a javaslat nem az EUMSZ 191. cikkében említett célok elérésére 

                                               
1 A C-58/08 Vodafone Ltd és társai ügyben [2010] tett indítvány, még nem tették közzé, 9. bekezdés.
2 A C-58/08 ügy, Vodafone Ltd és társai [2010], még nem tették közzé, 34. bekezdés.
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irányul. Éppen ellenkezőleg, a cél az, hogy a tagállamok a környezet és az emberi egészség 
védelmével  kapcsolatos megfontolásokon túlmenő okok miatt is korlátozhassák vagy 
megtilthassák a GMO-k területükön történő termesztését. Ezek alapján, figyelembe véve az 
eredeti bizottsági javaslatot, arra a következtetésre lehet jutni, hogy az EUMSZ 192. cikkének 
jogalapként való használata nem indokolt.

Az előadó azonban több olyan módosítást is előterjesztett, amelyek elfogadásához szükség 
lehet a jogalap módosítására. A jelentéstervezet mélyreható elemzése nélkül is külön 
figyelmet érdemel a 8. módosítás, amely a következőképpen hangzik:

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/18/EK irányelv
26 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2001/18/EK irányelv e rendelet 
hatálybalépésének napjától kezdődő 
hatállyal a következő cikkel egészül ki:

1) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„26b. cikk „26b. cikk
Termesztés Termesztés

A tagállamok korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadhatnak el ezen 
irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK 
rendelet alapján engedélyezett, a 
vetőmagvakra és a növényszaporító 
anyagokra vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelően forgalomba 
hozott, géntechnológiával módosított 
fajtákból álló valamennyi GMO vagy 
bizonyos GMO-k területük egy részén 
vagy egészén való termesztésére 
vonatkozóan, feltéve, hogy ezek az 
intézkedések:

A tagállamok korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadhatnak el ezen 
irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK 
rendelet alapján engedélyezett, a 
vetőmagvakra és növényszaporító 
anyagokra vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelően forgalomba 
hozott, géntechnológiával módosított 
fajtákból álló valamennyi GMO vagy 
bizonyos GMO-k területük egy részén 
vagy egészén való termesztésére 
vonatkozóan, feltéve, hogy ezek az 
intézkedések:

a) az egészségre és a környezetre 
gyakorolt kedvezőtlen hatásokra 
vonatkozó értékelésben megállapítottaktól 
eltérő indokokon alapulnak, és e hatások a 
GMO-k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek;

a) az alábbiakon alapulnak

i) indokok, amelyek olyan 
környezetvédelmi következményekre 
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hivatkoznak, amelyek a GMO-k szándékos 
kibocsátása vagy forgalomba hozatala 
nyomán merülnek fel, és amelyek a jelen 
irányelv C része értelmében folytatott 
kockázatértékelési folyamat alatt vizsgált 
negatív környezeti és egészségügyi 
hatásokat egészítik ki; vagy
ii) a GMO-k kibocsátásának 
tulajdonítható, az adott tagállam 
területére vagy biológiai sokféleségére 
gyakorolt esetleg negatív hatásokra 
vonatkozó adatok hiánya vagy 
hiányossága; vagy
iii) egyéb indokok, amelyek többek között 
a mezőgazdasági gyakorlatokban 
bekövetkező változásokra, a 
földhasználatra, a város- és 
vidéktervezésre, a társadalmi és gazdasági 
hatásra vagy más igazolt tényezőkre 
utalnak;

valamint valamint
b) összhangban vannak a Szerződésekkel. b) összhangban vannak a Szerződésekkel.

A 98/34/EK irányelvtől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek e cikk értelmében 
kívánnak indokolt intézkedéseket 
elfogadni, ezekről az intézkedésekről 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából értesítik a Bizottságot 
és a többi tagállamot.”

A 98/34/EK irányelvtől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek e cikk értelmében 
kívánnak indokolt intézkedéseket 
elfogadni, ezekről az intézkedésekről 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából értesítik a Bizottságot 
és a többi tagállamot.”

Az előadó a következőkkel indokolja a módosítást: „A közösségi szinten végzett értékelés nem 
terjedhet ki mindenre. Emellett a GMO-knak az egyedi nemzeti ökoszisztémákra vagy 
befogadó környezetekre gyakorolt lehetséges kedvezőtlen hatásaival kapcsolatos adatok 
hiányát vagy elégtelen voltát olyan elégséges indoknak kellene tekinteni, amelyre hivatkozva a 
tagállam betilthatja az érintett GMO vagy GMO-k termesztését. Lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok egyéb, olyan tényezőkre is hivatkozhassanak, amelyek nem feltétlenül a környezeti 
hatásokhoz kapcsolódnak.”

Tekintettel arra, hogy a módosítás jelentős mértékben kiterjeszti azon indokok körét, amelyek 
alapján a tagállamok korlátozhatják vagy tilthatják a GMO-termesztést, konkrétan ezen 
indokok közé sorolva a környezeti szempontokat, a módosítás a javaslat végső célját is 
megváltoztatja. Az előadó által előterjesztett összes módosítás arra irányul, hogy a tagállamok 
jól meghatározott indokok alapján korlátozhassák a GMO-termesztést. E módosítások 
továbbá a környezettel, annak megőrzésével és védelmével kapcsolatos feltételekre, például 
az ökoszisztémára gyakorolt káros hatásokra, a földhasználat megváltoztatására, a növény- és 
állatvilágra utalnak. Azok a tagállamok, amelyek nem kívánják engedélyezni területükön a 
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GMO-termesztést, ma etikai jellegű érveket hoznak fel, amelyek nehezen védhetők meg a 
Bíróság előtt1. Ahogyan azt a Parlament Jogi Szolgálata jogi véleményében is említette, az 
irányelv Bizottság által javasolt módosítása (vagyis az új 26b. cikk) alapvetően nem jelenti a 
GMO-termesztés jelenlegi engedélyezési eljárásának módosítását.  Figyelembe véve, hogy a 
GMO-termesztéssel szembeni érvek elsősorban környezetvédelmi szempontokon alapulnak, 
az előadó által módosított javaslat helyes jogalapja az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése 
lenne. Hangsúlyozni kell azt is, hogy a GMO-k EU-n belüli, környezetbe történő 
kibocsátásával kapcsolatosan a belső piacra hivatkozva meghozott intézkedések nem tűnnek 
megfelelőnek. Egyrészt a GMO-kat nem lehet más termékekkel azonos módon kezelni, mivel 
élő, szaporodásra képes szervezetekről van szó, másrészt pedig hatással vannak a termelési 
rendszerekre és az ökoszisztémákra is, amelyek rendkívül sokszínűek az Unión belül.

Összegzés

Figyelembe véve az előadó által a javaslathoz előterjesztett módosításcsomagot, az EUMSZ 
192. cikkének (1) bekezdése a helyes jogalap.

A Jogi Bizottság 2011. március 22-i ülésén ennek megfelelően 9 szavazattal 8 ellenében2 úgy 
határozott, indítványozza, hogy a javaslat az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdésén alapuljon.

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 C-165/08 sz. Bizottság kontra Lengyel Köztársaság ügy [EBHT 2009., I-6843. o.]
2 A következő képviselők voltak jelen a zárószavazáson: Klaus-Heiner Lehne (elnök), Luigi Berlinguer 
(alelnök), Evelyn Regner (alelnök), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (előadó), Tadeusz Zwiefka, Françoise 
Castex, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří 
Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.


