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Tisztelt Elnök Asszony!

2012. december 11-i levelében Ön az eljárási szabályzat 37. cikkével összhangban felkérte a 
Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy jogalap esetleges hozzáadását a fenti tanácsi 
rendeletre irányuló javaslathoz.

A Bizottság által javasolt jogalap az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (a 
továbbiakban: „Euratom-Szerződés”) 203. cikke, azaz az úgynevezett „rugalmassági 
záradék”, amelyet csak akkor vehető igénybe, ha a Közösség valamely célkitűzésének elérése 
érdekében fellépésre van szükség, és az Euratom-Szerződés nem biztosítja az ehhez szükséges 
hatásköröket.

Az ITRE bizottság által a jelentéstervezethez benyújtott módosítások célja a jogalap bővítése 
a 2003. évi csatlakozási okmány 4. számú – az ignalinai (Litvánia) atomerőműről szóló –
jegyzőkönyvével. A jegyzőkönyv hivatkozik a 2003. évi csatlakozási okmány 56. cikkére, 
melynek alapján a Közösség intézkedéseket fogad el az ignalinai atomerőmű leszerelésének 
támogatása céljából.

Ön levelében azt a kérdést teszi fel, hogy a javaslat céljának és tartalmának ismeretében 
megfontolandó-e a javaslat jogalapjának megváltoztatása.
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I – Háttér

A csatlakozási tárgyalások alkalmával Bulgária, Litvánia és Szlovákia kötelezettséget 
vállaltak bizonyos számú atomreaktor bezárására, az EU pedig viszonzásul vállalta, hogy 
pénzügyi segítséget nyújt a reaktorok (Kozloduj, Ignalina és Bohunice) leszerelését célzó 
programokhoz. A három tagállam által 2011-ben szolgáltatott becslések szerint – a már 
folyósított uniós forrásokon túlmenően – további jelentős pénzügyi támogatásra lesz szükség 
az erőművek biztonságos leszerelésének befejezéséhez.

A javaslat ezért előirányozza az uniós pénzügyi támogatás növelését azzal, hogy a három 
különböző támogatási program alapját képező három rendelet visszavonásra kerül, a 2014–
2020 közötti időszakban pedig a támogatások megszakítás nélküli folyósítása egyetlen 
program keretében történik majd.

II - A Szerződés vonatkozó cikkei

A Bizottság javaslata jogalapjaként az Euratom-Szerződés következő cikkét tüntette fel:

203. cikk
Ha a Közösség fellépése bizonyul szükségesnek ahhoz, hogy a Közösség 
valamely célkitűzése megvalósuljon, és e szerződés nem biztosítja a szükséges 
hatáskört, a Tanács a Bizottság javaslata alapján és a Közgyűléssel folytatott 
konzultációt követően egyhangúlag meghozza a megfelelő rendelkezéseket.

A 2003. évi csatlakozási okmányhoz fűzött – a litvániai ignalinai atomerőműről szóló – 4. 
jegyzőkönyv, mellyel a javaslat szerint a jogalap kibővülne, a következő idevágó cikket 
tartalmazza (az operatív részek aláhúzással jelölve):

3. cikk
1. Elismerve, hogy az Ignalina Atomerőmű leszerelése hosszan tartó folyamat, 
és az ország méretével és gazdasági erejével arányban nem álló, kivételes 
terhet ró Litvániára, az Unió, Litvánia iránti szolidaritásból, a leszerelési 
erőfeszítésekre megfelelő kiegészítő közösségi támogatást nyújt 2006-ot 
követően is.

2. Ezen célból az Ignalina-program megszakítás nélkül folytatódik és 
meghosszabbodik 2006-ot követően is. A meghosszabbított Ignalina-program 
végrehajtási rendelkezéseiről a csatlakozási okmány 56. cikkében 
megállapított eljárás szerint határoznak, és azok legkésőbb a jelenlegi 
pénzügyi terv lejáratát követően lépnek hatályba.

3. [...]

4. A következő pénzügyi terv időszakára vonatkozó, meghosszabbított 
Ignalina-program alapján meghatározott átlagos előirányzatoknak 
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összességükben megfelelőnek kell lenniük. A források programozása a 
műveletek tényleges finanszírozási szükségletein, illetve felvevőképességén 
alapul.

A 2003. évi csatlakozás okmány 56. cikke a következőképpen fogalmaz:

56. cikk
Eltérő rendelkezés hiányában a Tanács az ezen okmány 20., 21. és 22. 
cikkében említett II., III. és IV. mellékletben foglalt rendelkezések 
alkalmazásához szükséges intézkedéseket a Bizottság javaslata alapján, 
minősített többséggel fogadja el.

III - A javasolt jogalapok

Az Euratom-Szerződés 203. cikke csak akkor vehető igénybe, ha Euratom-fellépésre van 
szükség valamely olyan célkitűzés eléréséhez, amelyhez az Euratom-Szerződés nem biztosítja 
a szükséges hatásköröket. A Tanács egyhangúlag cselekszik, a Parlamenttel pedig 
konzultációra kerül sor.

A 2003. évi csatlakozási okmányhoz csatolt 4. számú jegyzőkönyv 3. cikke szerint a 
meghosszabbított Ignalina-program végrehajtási rendelkezéseiről a csatlakozási okmány 56. 
cikkében megállapított eljárás szerint kell határozni. Ezen eljárásban a Tanács minősített 
többséggel cselekszik és a Parlamentnek nincs szerepe.

IV - Ítélkezési gyakorlat a jogalap terén

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata értelmében „egy közösségi intézkedés jogalapja 
megválasztásának objektív, bírói úton ellenőrizhető tényezőkön kell alapulnia, amelyek között 
szerepel nevezetesen az aktus célja és tartalma”1. A nem megfelelő jogalap megválasztása 
ezért indokolhatja az érintett jogi aktus megsemmisítését.

Ebben az esetben ezért meg kell állapítani, hogy a javaslat:
1. kettős cél elérésére irányul-e, vagy két összetevőt foglal-e magában, és ezek egyike 

elsődleges célnak vagy összetevőnek mutatkozik, míg a másik csupán járulékos jellegű;
vagy

2. egyidejűleg irányul több cél elérésére, illetve több, egymással elválaszthatatlanul 
összekapcsolódó összetevőből áll, anélkül, hogy bármelyik is másodlagos lenne, vagy 
közvetett kapcsolatban állna a másikkal.

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint az első esetben az aktust egyetlen jogalapra kell 
alapozni, nevezetesen a fő, vagy elsődleges cél vagy összetevő által megkívántra, míg a 
                                               
1 45/86. sz. Bizottság kontra Tanács („Általános preferenciális vámkedvezmények”) ügy, [EBHT 1987., I-1439. 
o., 5. pont.]; C-440/05. sz. Bizottság kontra Tanács ügy [EBHT 2007., I-9097.]; C-411/06. sz. Bizottság kontra 
Parlament és Tanács ügy [EBHT 2009., I-7585.].
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második esetben az aktust a különböző megfelelő jogalapokra kell alapozni1.

V. - A javasolt rendelet célja és tartalma

A javaslat célja – 1. és 2. cikke szerint – támogatási program létrehozása a 2014–2020 közötti 
időszakra a kozloduji, ignalinai és bohunicei atomerőművek leszerelését célzó intézkedések 
uniós pénzügyi támogatásának végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásával, segítve 
az érintett tagállamokat az erőművek visszafordíthatatlan állapotba juttatásában, a 
legmagasabb biztonsági szint fenntartása mellett. E tekintetben meghatározásra kerültek a 
három programhoz szükséges műszaki célkitűzések is.

A javaslat 3. cikke konkrét rendelkezéseket tartalmaz a három program költségvetésére 
vonatkozóan, a 4. cikk pedig rögzíti azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülniük kell a 
pénzügyi támogatás megvalósulásához. Az 5. cikk meghatározza, hogy a végrehajtásnak 
milyen, a költségvetési rendeletnek megfelelő formában kell megvalósulnia, a 6. cikk pedig 
előírja, hogy a Bizottság éves munkaprogramokat és részletes végrehajtási eljárásokat 
fogadjon el. A 7. cikk az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmaz, a 8–12. cikk pedig meghatározza az értékelésre és a szakbizottsági eljárásra 
vonatkozó záró rendelkezéseket, illetve az átmeneti rendelkezéseket, illetve rendelkezik a 
korábbi programokat megalapozó jogi aktusok visszavonásáról és a hatálybalépésről.

A javaslat fő célja tehát az, hogy a meglevő – 2013 végén egyformán lezáruló – programokat 
megalapozó jogi aktusok helyébe a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan a következő 
többéves pénzügyi keretbe illeszkedő egyetlen jogi aktust állítson.

VI. - Intézményi háttér

Míg az Ignalina-program alapját képező jogalapot a 4. számú jegyzőkönyv és a 2003. évi 
csatlakozási okmány 56. cikke alapján fogadták el2, amely legalább 2013-ig pénzügyi 
támogatást biztosít, a két másik program jogalapja az Euratom-Szerződés 203. cikke, mivel a 
2003. évi csatlakozási okmány Szlovákiának csupán 2006-ig biztosított pénzügyi támogatást, 
Bulgária pedig a 2005. évi csatlakozási okmány alapján csak 2009-ig kapott támogatást3.

Ezért a Tanács szerint a javaslatot két különálló eszközre kell bontani: az egyik eszköz az 
Ignalina-programot szolgálná, a másik pedig a két másik programot, megtartva a meglevő 
programok alapját képező jogi aktusok különálló jogalapjait4. Ez a javaslat a Tanács Jogi 
Szolgálatának véleményén5 alapul, amely lényegileg azzal érvel, hogy a 2003. évi 
csatlakozási okmány 4. számú jegyzőkönyvét és 56. cikkét a 2013 utáni Ignalina-program 
esetében meg kell tartani, mivel a 4. számú jegyzőkönyv 3. cikke megfogalmazása és logikája 
alapján nem határoz meg megszabott időtartamot a program számára. A Tanács véleménye 
szerint tehát az Ignalina-programhoz nyújtandó uniós pénzügyi támogatáshoz megvan a létező 
                                               
1 Lásd a fentebb hivatkozott C-411/06. sz. ügy 46–47. pontját.
2 1990/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 411., 2006.12.30., 10. o.).
3 549/2007/EK tanácsi, Euratom rendelet (HL L 131., 2007.5.23., 1. o.) és 647/2010/EL tanácsi, Euratom 
rendelet (HL L 189., 2010.7.22., 9. o.).
4 Lásd a Tanács főtitkár által 2012. július 26-án Schulz elnökhöz intézett levelet.
5 Lásd 9526/12 számú tanácsi dokumentumot.
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jogalap, és ezért nem kíván az Euratom-Szerződés 203. cikkében rögzített rugalmassági 
záradékhoz folyamodni.

Megjegyzendő továbbá, hogy noha a Tanács által az Ignalina-programhoz javasolt jogalap 
kapcsán a Parlamenttel nem szükséges konzultációt folytatni, a Tanács önkéntes alapon 
ragaszkodik a konzultációhoz, tehát a Parlamenttel mindkét javasolt jogi aktussal 
kapcsolatban konzultációra kerül majd sor.

A Bizottság ugyanakkor – és ebben élvezi a Parlament Jogi Szolgálatának támogatását1 –
vitatja a Tanács álláspontját, fenntartva, hogy a 4. számú jegyzőkönyv hatálya csupán a 
jelenlegi pénzügyi keret végéig, vagyis a 2013 végéig tartó időszakra terjed ki, és azzal érvel, 
hogy mindhárom programot az Euratom-Szerződés 203. cikke által szolgáltatott jogalap 
alapján kell folytatni.

VII - A megfelelő jogalap meghatározása

A három programnak ugyanaz a célja: szabályokat fogalmaznak meg az atomerőművek 
végleges bezárását célzó támogatás végrehajtásához. A javaslatról tehát nem mondható, hogy 
kettős célt követ, vagy hogy ezek egyike elsődleges lenne, ami indokolná az egyetlen 
jogalapot. A javaslat három különböző – különböző jogalapon alapuló – jogi aktusra épülő 
három program egyetlen aktusba történő összevonására tesz kísérletet, és több, egymással 
elválaszthatatlanul összekapcsolódó összetevőt tartalmaz, ami indokolná a közös jogalapot.

Ebben az esetben a helyes jogalap megválasztása végeredményben attól függ, hogy úgy 
ítéljük-e meg, hogy a 4. számú jegyzőkönyv alapján folyósított pénzügyi támogatás esetében 
elvileg nincs megszabva időhatár, vagy pedig hogy az időtartam nem terjed túl a 2013. 
esztendőn. Az utóbbi esetben a Szerződés nem biztosítja a szükséges hatásköröket, és a 203. 
cikket kell igénybe venni mindhárom program jogalapjaként.

Figyelembe véve, hogy a 4. számú jegyzőkönyv – ellentétben a szlovák és bolgár erőművek 
esetével – nem határoz meg időpontot a pénzügyi támogatás folyósításának végpontjaként, 
hanem 5. cikkének (2) bekezdésében megállapítja, hogy a program „megszakítás nélkül 
folytatódik és meghosszabbodik 2006-ot követően is”, és mivel 4. cikkében „következő 
pénzügyi tervekről” beszél (többes számban), nehéz arra következtetni, hogy a jegyzőkönyv 
készítésekor korlátozott időtartamot vettek volna tekintetbe. Mindezek ismeretében a 
legvalószínűbb következtetés az, hogy a jegyzőkönyv szándéka az volt, hogy lehetőséget 
biztosítson pénzügyi támogatás folyósítására mindaddig, amíg erre az atomerőművek 
biztonságos módon történő leszereléséhez szükség van.

A 4. számú jegyzőkönyv tehát időhatárt nem határoz meg és jogalapként igénybe vehető az 
Ignalina-program folytatására vonatkozó tanácsi határozat meghozatalához. Mivel a másik két 
program esetében a csatlakozási okmányból származó jogalap hatálya lezárult, e programok 
folytatásáról a Tanácsnak az Euratom-Szerződés 203. cikke alapján kell határoznia.

Ugyanakkor e két jogalap semmi esetre sem egyeztethető össze egymással, mivel az Euratom-

                                               
1 Lásd a Jogi Szolgálat 2013. január 14-i feljegyzését (SJ-0716-12).
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Szerződés 203. cikke egyhangúságot ír elő a Tanácsban, míg a 2003. évi csatlakozási okmány 
4. számú jegyzőkönyve és 56. cikke minősített többséget követel meg a Tanácstól. Vagyis 
közös jogalapba nem vonhatók össze.

Ebből következően az Ignalina-program esetében a megszakítás nélküli pénzügyi támogatás 
jogalapjául a 2003. évi csatlakozási okmány 4. számú jegyzőkönyvét és 56. cikkét kell 
választani, míg a Kozloduj-, illetve a Bohunice-program esetében az Euratom-Szerződés 203. 
cikkének kell a jogalapnak lennie.

VIII - Következtetés és ajánlás

A fenti elemzés fényében a javaslat jogalapjaként az Euratom-Szerződés 203. cikke nem 
bővíthető ki a 2003. évi csatlakozási okmány 4. számú jegyzőkönyvével és 56. cikkével.

Annak érdekében, hogy a Tanács határozhasson a három program megszakítás nélküli 
támogatásáról, a javaslatot a Tanács megfontolását követve szét kell bontani, és az Ignalina-
program számára a másik két programtól elkülönülő, a 2003. évi csatlakozási okmány 4. 
számú jegyzőkönyvére és 56. cikkére építkező jogi aktust kell létrehozni. A második – a 
Kozloduj-, illetve a Bohunice-programra vonatkozó – jogi aktust ugyanakkor az Euratom-
Szerződés 203. cikkére kell alapozni. 

A javaslat két jogi aktusra bontása ugyanakkor ebben a konkrét esetben nem sérti a Parlament 
előjogait, mivel a Tanács önkéntes alapon fenn kívánja tartani a konzultációt.

A Jogi Bizottság 2013. február 21-i ülésén 14 szavazattal, 1 szavazat ellenében úgy 
határozott1, hogy az alábbi ajánlást teszi Önnek: A csatlakozási okmány 4. számú 
jegyzőkönyve és
56. cikke képezik a megfelelő jogalapot az Ignalina-program keretében nyújtott támogatás 
megszakítás nélküli folyósításához, az Euratom-Szerződés 203. cikke pedig a megfelelő 
jogalap a Kozloduj-, illetve Bohunice-program keretében nyújtott támogatás megszakítás 
nélküli folyósításához. 

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 A következő képviselők voltak jelen a zárószavazáson: Evelyn Regner (megbízott elnök), Raffaele Baldassarre 
(alelnök), Françoise Castex (alelnök), Francesco Enrico Speroni (előadó), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, 
Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Bernhard Rapkay, Szájer József, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.


