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Tárgy: Vélemény az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelési modell 

átláthatóságáról és fenntarthatóságáról szóló rendeletre irányuló javaslat 

jogalapjáról (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Tisztelt Elnök Asszony! 

2018. november 19-i levelében Ön az eljárási szabályzat 39. cikkének (2) bekezdésével 

összhangban felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Bizottság tárgyban szereplő 

javaslata jogalapjának érvényességét és megfelelőségét. 

2018. december 6-i ülésén a bizottság megvizsgálta a fent említett kérdést. 

I – Háttér 

 

A javaslat célja az általános élelmiszerjogi rendelet1 (GFL-rendelet) és nyolc kapcsolódó 

jogalkotási aktus2 módosítása az élelmiszerláncon belüli kockázatértékelés tekintetében. 

 

A bizottsági javaslat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 

mezőgazdaságról szóló 43. cikkén, a belső piaci harmonizációról szóló 114. cikkén és a 

közegészségügyről szóló 168. cikk (4) bekezdésének b) pontján alapult. 

 

Egy, az ENVI bizottság által előterjesztett módosítás az EUMSZ környezetről szóló 192. 

cikkének (1) bekezdését is a jogalapba kívánja illeszteni. 

 

II – A Szerződés vonatkozó cikkei 
 

A Bizottság javaslatának jogalapjaként az EUMSZ alábbi cikkei lettek feltüntetve (utólagos 

kiemelés): 

 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés a mezőgazdaságról és halászatról 

szóló 43. cikkének szövege a következő: 

 

43. cikk 

(az EKSz. korábbi 37. cikke) 

 

(1) A Bizottság javaslatokat terjeszt elő a közös agrárpolitika kidolgozására 

és végrehajtására, beleértve a nemzeti rendtartásoknak a 40. cikk (1) 

bekezdésében említett közös piacszervezés egyik formájával történő 

felváltását, továbbá az e címben meghatározott intézkedések végrehajtására. 

 

Ezekben a javaslatokban figyelembe kell venni az e címben említett 

mezőgazdasági kérdések egymással való kölcsönös összefüggését. 

 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről 

és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 

vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).  
2 E jogi aktusok teljes címének és az azokra való hivatkozások jegyzékét lásd a Jogi Szolgálat véleményének 8. 

lábjegyzetében. 
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(2) A 40. cikk (1) bekezdésében előírt közös piacszervezést, továbbá a közös 

agrárpolitika és a közös halászati politika célkitűzéseinek megvalósításához 

szükséges egyéb rendelkezéseket a Gazdasági és Szociális Bizottsággal 

folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében az 

Európai Parlament és a Tanács állapítja meg. 

 

(3) A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, intézkedéseket fogad el az árak, a 

lefölözések, a támogatások és a mennyiségi korlátozások rögzítésére, továbbá 

a halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan. 

 

[...] 

 

 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés a belső piaci harmonizációról szóló 

114. cikkének szövege a következő: 

 

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.  

 

[...] 

 

(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. 

 

(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) Ezenfelül, 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 
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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 

önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a tagállamok közötti 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. 

 

 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés a közegészségről szóló 168. cikke (4) 

bekezdése b) pontjának szövege a következő: 

 

168. cikk 

(az EKSz. korábbi 152. cikke) 

 

(1)  Valamennyi uniós politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása 

során biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét. 

 

[...] 

 

(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: 

 

a) az emberi eredetű szervek és szövetek, a vér és vérkészítmények magas 

szintű minőségi és biztonsági előírásainak megállapítására vonatkozó 

intézkedések; ezek az intézkedések nem akadályozhatják a tagállamokat 

abban, hogy szigorúbb védintézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be; 

 

b) intézkedések az állat- és növényegészségügy terén, amelyek közvetlen célja 

a közegészség védelme; 
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c) a gyógyszerek és a gyógyászati célú eszközök magas szintű minőségi és 

biztonsági előírásainak megállapítására vonatkozó intézkedések; 

 

[...] 

 

 

Az EUMSZ a környezetről szóló 192. cikkének a jogalapba beillesztendő (1) bekezdésének 

szövege a következő: 

 

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.  

 

[...] 

 

 

Az EUMSZ 191. cikkének szövege a következő:  

 

191. cikk 

(az EKSz. korábbi 174. cikke) 

 

(1)  Az Unió környezetpolitikája hozzájárul a következő célkitűzések 

eléréséhez: 

 

– a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása; 

 

– az emberi egészség védelme; 

 

– a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása; 

 

– a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére, és 

különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedések 

ösztönzése nemzetközi szinten. 

 

[...] 

 

 

Az EUMSZ 193. cikkének szövege a következő: 

 

193. cikk 

(az EKSz. korábbi 176. cikke) 

 

A 192. cikk alapján elfogadott védintézkedések nem akadályozzák a 

tagállamokat szigorúbb védintézkedések fenntartásában vagy bevezetésében. 

Ezeknek az intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük a 
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Szerződésekkel. Az intézkedésekről értesíteni kell a Bizottságot. 

 

 

Az EUMSZ az eredeti GFL-rendelet jogalapjának részét képező 207. cikkének szövege a 

következő: 

 

207. cikk 

(az EKSz. korábbi 133. cikke) 

 

(1) A közös kereskedelempolitika egységes elveken alapul; ez vonatkozik 

különösen a vámtarifák módosításaira, az áruk és szolgáltatások 

kereskedelméhez kapcsolódó vámtarifa- és kereskedelmi megállapodások 

megkötésére, valamint a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásaira, 

továbbá a külföldi közvetlen befektetésekre, a liberalizációs intézkedések 

egységesítésére, az exportpolitikára és az olyan kereskedelempolitikai 

védintézkedésekre, mint a dömping vagy szubvenció esetén meghozandó 

intézkedések. A közös kereskedelempolitikát az Unió külső tevékenységének 

elvei és célkitűzései által meghatározott keretek között kell folytatni. 

 

(2) A közös kereskedelempolitika végrehajtásának kereteit meghatározó 

intézkedéseket rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben 

az Európai Parlament és a Tanács határozza meg. 

 

[...] 

 

 

III - Ítélkezési gyakorlat a jogalap terén 

 

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint „egy közösségi jogi aktus jogalapja 

megválasztásának olyan objektív elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági 

felülvizsgálatra, ilyen elemnek számít többek között a jogi aktus célja és tartalma”1. A 

helytelen jogalap megválasztása tehát elegendő indok lehet a szóban forgó jogi aktus 

megsemmisítésére. 

 

Míg a jogalap megválasztása elvileg nem függhet a korábbi jogalkotási aktusok esetében 

választottaktól, az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az intézkedés jogalapját saját céljának 

és tartalmának figyelembevételével, nem pedig az egyéb – adott esetben hasonló jellemzőkkel 

bíró – uniós intézkedések elfogadása során alkalmazott jogalapnak megfelelően kell 

meghatározni. Mindazonáltal amennyiben a jogalkotási aktus kizárólag egy másik jogalkotási 

aktus kiegészítésére vagy helyesbítésére szolgál, és annak eredeti célját nem változtatja meg, 

az uniós jogalkotó teljes mértékben jogosult arra, hogy a későbbi jogi aktust az első jogi aktus 

jogalapjára alapítsa. 2  

 

                                                 
1 C-45/86. sz. ügy, Bizottság kontra Tanács (Általános preferenciális vámkedvezmények), EBHT 1987., 1439. 

o., 5. pont; C-440/05. sz. Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 2007., I-9097.; C-411/06. sz. Bizottság kontra 

Európai Parlament és Tanács ügy, EBHT 2009., I-07585. 
2 Lásd a C-5/16. sz. Lengyelország kontra Parlament és Tanács ügyben hozott, 2018. június 21-i ítéletet, 

EU:C:2018:483, 49. o, 69. o. és idézett ítélkezési gyakorlat. 
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Többszörös jogalap esetén meg kell állapítani, hogy a javaslat: 

1. több célkitűzést követ, vagy több összetevőből áll-e, és ezek egyike elsődlegesként vagy 

döntő jellegűként azonosítható-e, míg a többi csak járulékos jellegű; vagy  

2. egyszerre több olyan célkitűzést is követ-e vagy több olyan összetevőből áll-e, amelyek 

elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz anélkül, hogy az egyik a másikhoz képest 

másodlagos vagy közvetett lenne. 

 

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint az első esetben a jogi aktust egyetlen jogalapra, 

nevezetesen az elsődleges, illetve döntő jellegű célkitűzés vagy összetevő által megkövetelt 

jogalapra, míg a második esetben a különböző megfelelő jogalapokra kell alapítani.1 

 

 

IV – A javasolt rendelet célja és tartalma 

 

A javaslat elsődleges célja az élelmiszerláncon belül a kockázatértékelésekben felhasznált 

tanulmányok átláthatóságának javítása, valamint az átláthatóbb és függetlenebb 

kockázatértékelési eljárás és a hatékonyabb kockázati kommunikáció iránti társadalmi igény 

kielégítése. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) irányításának megerősítésével 

és a kockázatértékelés fenntarthatóbbá tételével biztosítani fogja, hogy az EFSA továbbra is 

alapvető szerepet töltsön be az uniós élelmiszer-biztonsági rendszerben, hozzájáruljon az 

uniós polgárok egészségének és jóllétének, valamint egy innovatív és versenyképes uniós 

agrár-élelmiszeripar biztosításához. 

 

A javaslat célja konkrétabban az EFSA által a kockázatértékelés keretében felhasznált 

tanulmányok megbízhatóságának, tárgyilagosságának és függetlenségének fokozottabb 

garantálása, különösen az engedélyezési kérelmek összefüggésében. A célból a javaslat az 

irányítás javítására és a tagállamok közötti tudományos együttműködés megerősítésére, 

valamint az EFSA azon képességének megerősítésére törekszik, hogy magas szintű 

tudományos szakértelmet tartson fenn a különböző tevékenységi területein, különösen pedig, 

hogy kiváló tudósokat tudjon bevonzani a tudományos testületeibe, emellett átfogó és 

hatékony kockázati kommunikációs stratégia kidolgozására irányul, a Bizottságnak, a 

tagállamoknak és az EFSA-nak a kockázatelemzési folyamat minden szakaszába való 

bevonásával. 

 

A javaslat 40 preambulumbekezdésből és 11 cikkből áll. Az 1. cikk módosításokat tartalmaz a 

GLF-rendeletre vonatkozóan azáltal, hogy 18 új cikket illeszt a szövegbe a kockázati 

kommunikációról, az EFSA irányításával kapcsolatos kérdésekről, a tanulmányok 

nyilvántartásáról, a harmadik felekkel folytatott konzultációról, az ellenőrzésekről, az 

ellenőrző tanulmányokról, a titoktartásról, az adatvédelemről és az agrár-élelmiszeripari 

lánccal kapcsolatos kérdéseket érintő kockázati kommunikációról szóló általános terv 

létrehozásának elfogadására vonatkozó hatáskör átruházásáról. A 2–9. cikk a többi nyolc 

jogalkotási aktussal kapcsolatos, kisebb módosításokat tartalmaz, elsősorban az átláthatóságra 

és a titoktartásra vonatkozóan. Végezetül a 10. és 11. cikk átmeneti intézkedésekkel és a 

hatálybalépéssel foglalkozik. 

 

Az ENVI bizottságban e tárgyban elfogadott végleges jelentés 131 módosításból áll, de úgy 

tűnik, hogy a jogalap megváltoztatására irányuló módosítás kivételével nem változtatják meg 

                                                 
1 Lásd a fent hivatkozott C-411/06. sz. ügyben hozott ítélet 46–47. pontját. 
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lényegesen a bizottsági javaslat célját és tartalmát. 

 

 

V – A megfelelő jogalap meghatározása 
 

Először is meg kell jegyezni, hogy a jelenleg módosítandó GFL-rendeletet a Bizottság által a 

javaslatban előterjesztett három jogalapra, valamint az EK-Szerződés közös 

kereskedelempolitikáról szóló 133. cikkére (a jelenlegi EUMSZ 207. cikkére) alapozták. A 

Bizottság azonban nem illesztette be az EUMSZ 207. cikkét a javaslatba, ami helyesnek 

tűnik, mivel a javaslatnak nincs köze a közös kereskedelempolitikához.1 

 

A Jogi Szolgálat az alábbi hasznos áttekintéssel szolgált a javaslathoz tartozó kilenc 

jogalkotási aktus jogalapjairól2: 

 

GFL-rendelet  Az EK-Szerződés 37., 95. és 133. cikke, 

valamint 152. cikke (4) bekezdésének b) 

pontja  

2001/18/EK irányelv Az EK-Szerződés 95. cikke 

1829/2003/EK rendelet Az EK-Szerződés 37. és 95. cikke, valamint 

152. cikke (4) bekezdésének b) pontja 

1831/2003/EK rendelet Az EK-Szerződés 37. cikke és 152. cikke 

(4) bekezdésének b) pontja 

2065/2003/EK rendelet Az EK-Szerződés 95. cikke 

1935/2004/EK rendelet Az EK-Szerződés 95. cikke 

1331/2008/EK rendelet Az EK-Szerződés 95. cikke 

1107/2009/EK rendelet Az EK-Szerződés 37. cikkének (2) 

bekezdése, 95. cikke, valamint 152. cikke 

(4) bekezdésének b) pontja 

(EU) 2015/2283 rendelet Az EUMSZ 114. cikke 

 

Először azt a következtetést lehet levonni, hogy a módosítani javasolt valamennyi aktust 

egyetlen jogalapra vagy a bizottsági javaslatban szereplő három jogalap kombinációra 

alapozták. Az 1107/2009/EK rendelet ugyanakkor konkrétan részben az EUMSZ 43. cikke (2) 

bekezdésén (az EK-Szerződés korábbi 37. cikkén) alapul, amely a rendes jogalkotási eljárásra 

hivatkozó operatív bekezdés. 

 

Mivel a fent említett ítélkezési gyakorlat értelmében amennyiben a jogalkotási aktus kizárólag 

egy másik jogalkotási aktus kiegészítésére vagy helyesbítésére szolgál, és annak eredeti célját 

nem változtatja meg, az uniós jogalkotó teljes mértékben jogosult arra, hogy a későbbi jogi 

aktust az első jogi aktus jogalapjára alapítsa, úgy tűnik, hogy a Bizottság helyesen illesztette 

be a jogalapba a három vonatkozó cikket, nem utolsósorban azt figyelembe véve, hogy a 

                                                 
1 Az ENVI jelentése ugyanakkor egy új (4a) preambulumbekezdést illeszt a szövegbe, amely közvetetten érinti a 

közös kereskedelempolitikát: „Kereskedelmi megállapodások aláírásakor az Uniónak biztosítania kell, hogy a 

harmadik országbeli partnerekre vonatkozó élelmiszerjog legalább az uniós joggal azonos mértékben biztosítsa 

az élelmiszerbiztonság védelmét a fogyasztók biztonságának garantálása és az európai termékkel való 

tisztességtelen verseny megelőzése érdekében.” 
2 Lásd a Jogi Szolgálat SJ-0333/18. sz. véleményének 15. pontját. 
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javaslat célja nem a módosított jogi aktusok eredeti céljainak megváltoztatása, hanem csupán 

azok egyes szűkebb szempontjainak megerősítése. 

 

A GLF-rendeletnek a céljáról és hatályáról szóló 1. cikke szerint a rendelet alapul szolgál az 

élelmiszerekkel kapcsolatban az emberi egészség és a fogyasztói érdekek magas szintű 

védelméhez, miközben biztosítja a belső piac hatékony működését, továbbá rögzíti az 

egységes alapelveket és kötelezettségeket, a szilárd tudományos alapok megteremtésének 

előfeltételeit, a hatékony szervezeti megoldásokat, valamint az élelmiszer- és 

takarmánybiztonság ügyében a döntési folyamatot segítő eljárásokat.  

 

A jelenlegi javaslat semmilyen módon nem módosítja a GLF-rendelet e céljait, hanem annak 

bizonyos szempontjait kívánja megerősíteni, különösen a kockázatértékelés átláthatósága és 

az EFSA – a szintén a GLF-rendelet által létrehozott szerv – egyes irányítási szempontjai 

tekintetében. A többi nyolc jogalkotási aktus elsősorban az átláthatóság és a titoktartás 

tekintetében módosul, és e módosítások eredeti céljaikat nem érintik. Ezen okokból helyes 

lehet, hogy a bizottsági javaslat az eredeti jogi aktusok jogalapján, azaz a Bizottság által 

előterjesztett három cikken alapul a fenti táblázatban ismertetettek szerint. 

 

A kérdés ezután az, hogy mindhárom cikket bele kell-e foglalni a jogalapba, vagy elegendő 

lenne-e közülük egy vagy kettő.  

 

Amint arra a Jogi Szolgálat rámutat, az EUMSZ 114. cikke (az EK-Szerződés korábbi 95. 

cikke) egy kivétellel már a módosított jogi aktusok mindegyikének jogalapja, és mivel a 

javaslat célja az eljárási keret és az engedélyezési eljárások átláthatóságának megerősítése, ki 

lehet jelenteni, hogy fő célja a belső piac megfelelő működésének biztonsága, és ezért elvileg 

az EUMSZ 114. cikkére való hivatkozás is elegendő jogalap lenne.1  

 

Ennélfogva a fent említett ítélkezési gyakorlattal összhangban azt kell meghatározni, hogy e 

belső piaci szempontok az összetevő fő vagy döntő céljának minősülnek-e, mivel az EUMSZ 

43. cikkében foglalt mezőgazdaság és halászat, illetve az EUMSZ 168. cikkének (4) 

bekezdése szerinti közegészségügy csupán járulékos jellegű, vagy a törekvés mindhárom 

célkitűzésre vagy összetevőre egyszerre irányul-e, és azok elválaszthatatlanul kapcsolódnak-e 

egymáshoz anélkül, hogy az egyik a másikhoz képest másodlagos vagy közvetett lenne.  

 

Mivel a GLF-rendelet megállapítja az élelmiszerjog általános elveit és követelményeit, 

valamint létrehozza az EFSA-t mint az élelmiszer- és takarmánybiztonsággal kapcsolatos 

ügyekért felelős uniós kockázatértékelő szervezetet, aligha állítható, hogy a mezőgazdasági 

piacok közös szervezése és a közös agrár- és halászati politika kialakítása (az EUMSZ 43. 

cikkének (2) bekezdése), illetve a közvetlenül a közegészség védelmét célzó állat- és növény-

egészségügyi intézkedések (az EUMSZ 168. cikke (4) bekezdésének b) pontja) másodlagos 

vagy közvetett lenne az általános belső piaci célkitűzéshez képest, hanem arra egyszerre 

irányul, és ahhoz elválaszthatatlanul kapcsolódik.   

 

Ezért az EUMSZ 114. cikkéhez az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdését és 168. cikkének (4) 

bekezdését is hozzá kell illeszteni a javaslat jogalapjának megalkotásához. 

 

Végezetül azt a kérdést kell feltenni, hogy az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdését a 

                                                 
1 Ugyanott, 18. pont. 
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jogalapba kell-e foglalni.  

 

Az ENVI bizottságban elfogadott és az e környezetről szóló cikk jogalapba való 

belefoglalását célzó módosítást az alábbiak szerint indokolták: „Géntechnológiával 

módosított organizmusok, növények vagy állatok termesztésének, illetve tenyésztésének vagy 

fogalomba hozatalának engedélyezése, valamint növényvédő szerek hatóanyagainak 

engedélyezése jelentős hatást gyakorol a természetes környezetre és az emberi egészségre; az 

emberi egészség védelme az uniós környezetvédelmi politika részét képezi”. 

 

Mivel a Szerződésből eredően nyilvánvaló, hogy az Unió környezetpolitikája hozzájárul az 

emberi egészség védelmére irányuló célkitűzés eléréséhez, a környezetvédelem egyszerűen 

nem a javaslat elsődleges célja és tartalma. A fentiek szerint a javaslat céljának és tartalmának 

inkább a mezőgazdaságot/halászatot, valamint az egységes piaci engedélyezési eljárások 

közegészségügyi szempontjait kell tekinteni. 

 

Ezenfelül az EZMSZ 114. cikkének (3) bekezdése előírja a parlament, a Tanács és a Bizottság 

számára, hogy saját hatáskörükön belül a környezetvédelmet érintő kérdésekben a védelem 

magas szintjét vegyék alapul a rendelkezések közelítésére irányuló bármely olyan intézkedés 

esetében, amelynek célja a belső piac létrehozása és működése, ideértve különösen a 

tudományos tényeken alapuló új fejlemények figyelembevételét. 

 

Végezetül, amint arra a Jogi Szolgálat is rámutat, az EUMSZ 114. cikke, illetve 192. cikke 

alapján mindenképpen eltérő jogi szabályozás alkalmazandó a tagállamok arra vonatkozó 

lehetőségére, hogy szigorúbb nemzeti intézkedéseket fogadjanak el.1 Míg az EUMSZ 193. 

cikke egyértelműen kimondja, hogy az EUMSZ 192. cikke alapján elfogadott 

védintézkedések nem akadályozzák meg a tagállamokat abban, hogy szigorúbb 

védintézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be, az EUMSZ 114. cikke bonyolult 

ellenőrzési rendszert foglal magában az eltérő nemzeti intézkedések vonatkozásában, ami 

kiemelkedő szereppel ruházza fel a Bizottságot annak biztosításában, hogy e nemzeti 

intézkedések ne önkényes diszkriminációra vagy a tagállamok közötti kereskedelem rejtett 

korlátozásra irányuljanak, és a Bizottságnak el kell dönteni, hogy ezek a belső piac 

működésének akadályait képezik-e. E két jogi rendszer egyértelműen összeegyeztethetetlen 

egymással. 

 

Az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdését ezért nem lehet a javaslat jogalapjába foglalni.  

 

 

VI – Következtetés és ajánlás 

 

A fenti elemzésre tekintettel az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése, 114. cikke és 168. cikke 

(4) bekezdésének b) pontja képezi a javaslat megfelelő jogalapját. 

 

A Jogi Bizottság ennek megfelelően 2018. december 6-i ülésén 10 szavazattal, ellenszavazat 

nélkül és 7 tartózkodás mellett2 úgy határozott, hogy azt javasolja a Környezetvédelmi, 

                                                 
1 Lásd a Jogi Szolgálat SJ-0333/18. sz. véleményének 24. pontját. 
2 A zárószavazáson az alábbi képviselők voltak jelen: Pavel Svoboda (elnök), Jean-Marie Cavada, Mady 

Delvaux (alelnökök), Axel Voss (a vélemény előadója), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, 

Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Ana Miranda, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens 
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Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságnak, hogy az EUMSZ 192. cikkének (1) 

bekezdését ne vegye figyelembe további jogalapként ezen eljárás további menetében. 

Kérem, Elnök Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem. 

Pavel Svoboda 

 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 

                                                                                                                                                         
Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Georges Bach, Philippe Loiseau, (Marie-Christine Boutonnet helyett, 

az eljárási szabályzat 200. cikkének (2) bekezdése szerint). 


