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Tisztelt Elnök Asszony!

2013. június 11-i levelében az eljárási szabályzat 37. cikkével összhangban 
véleménynyilvánításra kérte fel a Jogi Bizottságot arról, hogy helyénvalónak tartja-e a fent 
említett, tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapjának megváltoztatását és az Európai 
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: Euratom-Szerződés) 31. és 
32. cikkének az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 
91. cikkével való felváltását, vagy a Bizottság által javasolt jogalap ez utóbbi rendelkezéssel 
való kiegészítését. 

I. – Háttér

A tanácsi rendeletre irányuló javaslat létrehozza a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi 
nyilvántartási rendszerét, amely megkönnyíti a tagállamok azon feladatát, hogy biztosítsák a 
munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel 
szembeni védelmére vonatkozó, a 96/29/Euratom irányelvben megállapított alapvető 
biztonsági előírások betartását. 

A javasolt rendelet a 96/29/Euratom irányelv 2. és 3. cikkében foglalt tagállami bejelentési és 
engedélyezési rendszereket egységes nyilvántartással váltja fel1. A javasolt rendelet ezenfelül 

                                               
1 COM(2012)0561, Indokolás, 2. o.
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fokozatos megközelítést alkalmaz azáltal, hogy a nyilvántartásba vételi kötelezettség alól 
mentesíti azokat a fuvarozókat, amelyek kizárólag „engedményes küldeménydarabokat” 
szállítanak. Másfelől a javasolt rendelet a tagállamokra bízza, hogy további nyilvántartásba 
vételi követelményeket támasszanak a hasadóanyagok és a nagy aktivitású radioaktív anyagok 
fuvarozóival szemben.

Az Euratom-Szerződés 31. és 32. cikke mindössze a Parlamenttel folytatott konzultációt írja 
elő, míg az EUMSZ 91. cikkének értelmében a Parlament a rendes jogalkotási eljárással 
összhangban a Tanáccsal együtt társjogalkotóként jár el.

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságon belül 10 módosítást nyújtottak be arra 
irányulóan, hogy a jogalapot módosítsák az EUMSZ 91. cikkére vagy a javasolt jogalapot az 
említett cikkel egészítsék ki. Ezenfelül a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság véleménye is a jogalapnak az EUMSZ 91. cikkére való módosítását 
javasolja.

A képviselők által benyújtott módosítások és az ENVI Bizottság javaslat jogalapjának 
megváltoztatására irányuló vélemény indokolása a következő:

„Mivel a javaslat a szállítással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, 
helyénvaló az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. – szállításról 
szóló – cikkére alapozni. A Parlamentnek így együttdöntési hatáskört kell 
gyakorolnia.”

„A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a 
Szerződés alapján a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK 
irányelv rögzíti. Ezért helyénvaló e rendelet számára is ugyanazt a jogalapot 
választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság javaslata szerint együttdöntési 
hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől; annál kevésbé, mivel a 
javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A 
radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában –
összhangban az Európai Parlament által 2011. február 15-én elfogadott 
BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 2013. március 12-én elfogadott, 
„Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagok” című 
RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell 
foglalkozni.”

II. – A Szerződés vonatkozó cikkei

Javaslata jogalapjaként a Bizottság az Euratom-Szerződés következő cikkeit tüntette fel:

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. 
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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.

32. cikk

A Bizottság vagy a tagállamok valamelyikének kérelmére az alapvető 
előírások a 31. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően felülvizsgálhatók 
vagy kiegészíthetők. 

A Bizottság a tagállamok által benyújtott minden kérést megvizsgál.

A 31. cikkben említett „alapvető előírások” az Euratom-szerződés 30. cikkében kerülnek 
meghatározásra, amelynek szövege a következő:

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.

Az EUMSZ 91. cikke, amely a javasoltak szerint kiegészítené vagy felváltaná a jogalapot, a 
következőképpen rendelkezik:

91. cikk

(1) A 90. cikk végrehajtása céljából és a közlekedés sajátosságainak 
figyelembevételével az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási 
eljárás keretében, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók 
Bizottságával folytatott konzultációt követően meghatározza:

a) a valamely tagállam területére irányuló vagy onnan kiinduló, illetve egy 
vagy több tagállam területén áthaladó nemzetközi közlekedésre alkalmazandó 
közös szabályokat;
b) azokat a feltételeket, amelyek mellett valamely tagállamban egy ott nem 
honos fuvarozó közlekedési szolgáltatásokat végezhet;
c) a közlekedés biztonságát javító intézkedéseket;
d) az egyéb megfelelő rendelkezéseket.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedések elfogadásakor figyelembe kell 
venni azokat az eseteket, ahol az intézkedések alkalmazása egyes régiókban 
súlyosan befolyásolhatja az életszínvonalat, a foglalkoztatási szintet, illetve a 
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közlekedési eszközök és infrastruktúra működtetését.

Az EUMSZ 90. cikke így szól:

90. cikk

A Szerződések célkitűzéseit az e címben szabályozott területen egy közös 
közlekedéspolitika keretében kell végrehajtani.

III. – Ítélkezési gyakorlat a jogalap terén

A Bíróság ítélkezési gyakorlata a jogalap megválasztásával kapcsolatban bizonyos alapelvek 
irányába mutat. Először is, az anyagi hatáskör és az eljárás szempontjából a jogalap 
következményeit tekintve a helyes jogalap megválasztása alkotmányos jelentőséggel bír1. 
Másodsorban az EUSZ 13. cikkének (2) bekezdése értelmében az egyes intézmények a 
Szerződésben rájuk ruházott hatáskörök határain belül járnak el2. Harmadszor, 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”3. Negyedszer, meg kell állapítani, hogy a 
javaslat 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
egyidejűleg irányul több cél elérésére, illetve több, egymással elválaszthatatlanul 
összekapcsolódó összetevőből áll, anélkül, hogy bármelyik is másodlagos lenne, vagy 
közvetett kapcsolatban állna a másikkal. Az első esetben az aktust egyetlen jogalapra kell 
alapítani, nevezetesen a fő vagy elsődleges cél vagy összetevő által megkívántra, míg a 
második esetben az aktust a különböző megfelelő jogalapokra kell alapítani4. A nem 
megfelelő jogalap megválasztása tehát igazolhatja a szóban forgó aktus megsemmisítését.

IV. A javasolt rendelet célja és tartalma

A Bizottság a jogalap megválasztását a következőképpen indokolja:

E rendelet rendelkezései a munkavállalók és a lakosság egészségének 
védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírásokkal állnak összefüggésben. 
Következésképpen a jogalap az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó 
szerződés 3. fejezete és különösen annak 31. és 32. cikke5.

Az elérni kívánt cél tekintetében a javasolt rendelet 1. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy 
e rendelet célja, hogy „létrehozza a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási 
rendszerét, amely megkönnyíti a tagállamok azon feladatát, hogy biztosítsák a munkavállalók 
és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni 

                                               
1 2/00. sz. vélemény a Cartagenai Jegyzőkönyvről, EBHT 2001., I-9713. o., 5. pont; C-370/07. sz., Bizottság 
kontra Tanács ügy, EBHT 2009., I-8917. o., 46–49. pont; 1/08. sz. vélemény a Szolgáltatások Kereskedelméről 
szóló Általános Egyezményről, EBHT 2009., I-11129. o., 110. pont.
2 C-403/05. sz., Parlament kontra Bizottság ügy, EBHT 2007., I-9045. o., 49. pont és az abban említett ítélkezési 
gyakorlat.
3 C-411/06. sz., Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ügy, EBHT 2009., I-7585. o., 45. pont és az 
abban említett ítélkezési gyakorlat.
4 Lásd a fent említett C-411/06. sz. ügy 46–47. pontját.
5 COM(2012)0561, Indokolás, 3. o.
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védelmére vonatkozó, a 96/29/Euratom irányelvben megállapított alapvető biztonsági 
előírások betartását”. A javasolt rendeletet ezért „minden olyan fuvarozóra alkalmazni kell, 
aki a Közösségen belül, harmadik országokból a Közösségbe, valamint a Közösségből 
harmadik országokba radioaktív anyagokat szállít. A rendelet nem alkalmazandó a légi és 
tengeri úton radioaktív anyagokat szállító fuvarozókra.” (a javasolt rendelet 1. cikkének 
(2) bekezdése). 

Tartalmát tekintve a javasolt rendelet előírja a radioaktívanyag-fuvarozók számára, hogy 
érvényes nyilvántartásba vételi igazolással kell rendelkezniük, amelyet a radioaktív anyagok 
szállításának felügyeletére és ellenőrzésére létrehozandó elektronikus fuvarozó-nyilvántartási 
rendszeren (ESCReg rendszer) keresztül szerezhetnek meg. Az említett nyilvántartásba vételi 
igazolás ezt követően lehetővé teszi, hogy a fuvarozó az Unió egész területén szállítási 
tevékenységet végezzen (a javasolt rendelet 3. cikke).

Meg kell jegyezni, hogy a javasolt rendelet 3. cikkének (3) bekezdése megállapítja, hogy a 
96/29/Euratom irányelvvel összhangban kibocsátott, érvényes engedély vagy nyilvántartásba 
vételi igazolás jogosultja a radioaktív anyagokat az elemzés alá vont javaslat által létrehozott 
ESCReg rendszer szerinti nyilvántartásba vételi igazolás nélkül szállíthatja, ha a szállítás 
szerepel az engedélyben vagy nyilvántartásba vételi igazolásban. 

A két intézkedés hatálya közötti e különbségtétel azt jelzi, hogy a javasolt rendelet fő célja a 
kifejezetten a radioaktív anyagok határokon átnyúló szállítására vonatkozó nyilvántartási 
rendszer megvalósítása (a javasolt rendelet 1. cikkének (2) bekezdése). A nyilvántartásba 
vételi igazolás és az engedély megszerzése vagy az egyes szállítási műveletek nyilvántartásba 
vétele ezért továbbra is a 96/29/Euratom irányelvvel bevezetett nemzeti eljárással 
összhangban történik (a javasolt rendelet 3. cikkének (2) bekezdése).

A javasolt rendelet megfogalmazásából kitűnik, hogy a radioaktív anyagok szállítása – ezen 
anyagok természetére tekintettel – egyrészt a veszélyes áruk szállítására vonatkozó, EUMSZ 
szerinti szabályok1(a jelenlegi jogalap az EUMSZ 91. cikke), másrészt az Euratom-Szerződés 
szerinti sugárvédelmi intézkedések2 hatálya alá tartozik.

V. – A megfelelő jogalap meghatározása

Az EUMSZ 91. cikke jogalapot biztosít az EUMSZ 90. cikkében említett célkitűzések 
elérését szolgáló intézkedésekhez; ezek többek között a következők: a valamely tagállam 
területére irányuló vagy onnan kiinduló, illetve egy vagy több tagállam területén áthaladó 
nemzetközi közlekedésre alkalmazandó közös szabályok; azok a feltételek, amelyek mellett 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK irányelve a veszélyes áruk szárazföldi 
szállításáról, HL L 260., 2008.9.30., 13. o; és az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 2008/54/EK 
irányelve a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi 
irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról, HL L 162., 
2008.6.21., 11. o.
2 A Tanács 96/29/Euratom irányelve, HL L 159., 1996.6.29., 1. o.; valamint a Tanács 1993. június 8-i 
1493/93/Euratom rendelete a radioaktív anyagok tagállamok közötti szállításáról, HL L 148., 1993.6.10., 1. o.; a 
Tanács 2006. november 20-i 2006/117/Euratom irányelve a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek 
szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről, HL L 337., 2006.12.5., 21. o.; a Tanács 1989. november 27-i 
89/618/Euratom irányelve a lakosságnak a radiológiai veszélyhelyzet esetén alkalmazandó egészségvédelmi 
intézkedésekről és a védekezés során irányadó magatartási szabályokról történő tájékoztatásáról, HL L 357., 
1989.12.7., 31. o.; a Tanács 2003. december 22-i 2003/122/Euratom irányelve a nagy aktivitású zárt radioaktív 
sugárforrások és a gazdátlan sugárforrások ellenőrzéséről, HL L 346., 2003.12.31., 57. o.
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valamely tagállamban egy ott nem honos fuvarozó közlekedési szolgáltatásokat végezhet; a 
közlekedés biztonságát javító intézkedések. 

Bár a javaslat kettős cél elérésére irányul, illetve két összetevőt foglal magában, a szállítást és 
a sugárvédelmet, a javaslat céljának és tartalmának elemzése alapján a szállítási tevékenység 
nyilvántartási rendszerét kell fő vagy uralkodó célnak tekinteni, míg a szállított áruk e célhoz 
képest csak járulékosak. A Bíróság fent említett bevett ítélkezési gyakorlata értelmében a 
szóban forgó jogi aktust egyetlen jogalapra kell alapítani, nevezetesen a fő vagy elsődleges 
cél vagy összetevő által megkívántra, amely ez esetben az EUMSZ 91. cikke.

Meg kell továbbá említeni, hogy e jogalap igénybevétele azt vonná maga után, hogy a 
konzultációs eljárásról a rendes jogalkotási eljárásra kellene átállni, a Parlament teljes körű 
részvétele mellett.

VI. – Következtetés és ajánlás

A fenti elemzésre tekintettel az EUMSZ 91. cikke önmagában megfelelő jogalapot biztosít a 
javaslat elfogadásához.

2013. július 9-i ülésén a Jogi Bizottság ennek megfelelően egyhangúlag1 úgy határozott, hogy 
az alábbi ajánlást teszi: az EUMSZ 91. cikke jelenti a megfelelő jogalapot a radioaktívanyag-
fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat céljával és tartalmával rendelkező jogalkotási aktus elfogadásához. Egy ilyen 
jogalkotási aktust ezért a rendes jogalkotási eljárással összhangban kell elfogadni.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 A következő képviselők voltak jelen a zárószavazáson: Raffaele Baldassarre (alelnök), Luigi Berlinguer, 
Sebastian Valentin Bodu (alelnök), Piotr Borys, Françoise Castex (alelnök), Christian Engström, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (elnök), Jörg Leichtfried, Eva 
Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss (előadó), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská.


