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Tisztelt Elnök Úr!

2007. február 28-i levelében Ön az Eljárási Szabályzat 35. cikkének (2) bekezdése alapján 
felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Bizottság fentiekben említett javaslata 
jogalapjának érvényességét és megfelelőségét.

A bizottság a fent említett kérdést 2007. március 20-i ülésén vizsgálta meg.

Az illetékes bizottság előadója, Asa Westlund javaslata szerint a jogalapot az EK-Szerződés 
95. cikkéről együttesen a 95. cikkre és a 175. cikkre változtatnák.

Jogalap

Valamennyi közösségi jogi aktusnak a Szerződésben (vagy egyéb végrehajtandó jogi 
aktusban) meghatározott jogalapon kell alapulnia.  A jogalap határozza meg a Közösség 
ratione materiae hatáskörét, és ez szabja meg a hatáskör gyakorlásának módját, nevezetesen a 
használható jogalkotási eszköz(öke)t és a döntéshozatali eljárást.

Tekintettel a jogalapból eredő következményekre, annak megválasztása alapvető fontosságú, 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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különösen a Parlament számára, mivel adott esetben meghatározza a jogalkotási folyamat 
tekintetében a Parlament befolyását.

Az Európai Bíróság szerint a jogalap megválasztása nem szubjektív, hanem olyan „objektív, 
igazságügyi ellenőrzésre alkalmas elemekre kell támaszkodnia”1, mint a kérdéses jogi aktus 
célja és tartalma2. Továbbá a döntő tényezőnek az aktus fő célját kell tekintetni.3

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a Szerződés egy általános cikke elegendő 
jogalapot biztosít még abban az esetben is, ha a kérdéses intézkedés – alárendelt módon – a 
Szerződés egy külön cikkében megfogalmazott cél elérésére irányul4.

Ha azonban azt az álláspontot képviseljük, hogy az emberi egészség védelme és a belső piac 
létrehozása és működtetése elválaszthatatlanul összekapcsolódik, és egyik sem áll a másik 
fölött, illetve egyik sem közvetett a másik szempontjából, úgy elképzelhető két jogalap 
alkalmazása, mivel a 95. cikk és 175 cikk (1) bekezdése egyaránt ugyanazt a döntéshozatali 
eljárást (az együttdöntést) írja elő5. 

Az illetékes bizottság előadójának javaslata szerint az EK-Szerződés 175. cikkét6 és a 95. 
cikkét7 együttesen alkalmaznák a rendeletre irányuló javaslat jogalapjaként.  A 175. cikk (1) 

  
1 C-45/86. sz. ügy, Bizottság kontra Tanács [1987], EBHT 1439, 5. pont
2 C-300/89. sz. ügy, Bizottság kontra Tanács [1991], EBHT I-287, 10. pont
3 C-377/98. sz. ügy, Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács [2001], EBHT I-7079., 27. pont.
4 C-377/98. sz. ügy, Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács [2001], EBHT I-7079, 27–28. pont; C-
491/01. sz. ügy, British American Tobacco (Investments) és Imperial Tobacco [2002], EBHT I-11453, 93–94. 
pont.
5 C-165/87. sz. ügy, Bizottság kontra Tanács [1988], EBHT 5545, 11. pont
6 175. cikk (1) bekezdés
(1) A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, valamint a Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően határoz arról, hogy a Közösségnek 
milyen lépéseket kell tennie a 174. cikkben említett célok elérése érdekében.
7 95. cikk
(1) Ha e szerződés másként nem rendelkezik, a 14. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítására — a 94. 
cikktől eltérve — a következő rendelkezéseket kell alkalmazni. A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak 
megfelelően 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.
(4) Ha azt követően, hogy a Tanács vagy a Bizottság harmonizációs intézkedést fogadott el, egy tagállam a 30. 
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 egy harmonizációs intézkedésnek a Tanács vagy 
Bizottság által történő 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 
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bekezdése a 174. cikkben1 említett célkitűzésekre hivatkozik, különösen
– a környezet minőségének megőrzésére, védelmére és javítására,

– az emberi egészség védelmére,
– a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítására,
– nemzetközi szinten a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére 
irányuló intézkedések ösztönzésére.

A rendeletre irányuló javaslat célja és tartalma, valamint jogalapjának értékelése

A rendeletre irányuló javaslat 1. cikke az alábbiakat írja elő: „Ez a rendelet megállapítja az 
élelmiszerekben használt élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó szabályokat a belső piac 
hatékony működésének és az emberi egészség és a fogyasztók magas szintű védelmének 
érdekében.”

Ennek érdekében e rendelet az alábbiakat tartalmazza: 

a) a jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok közösségi listái;
b) az élelmiszer-adalékanyagok használati feltételei élelmiszerekben, élelmiszer-

adalékanyagokban és élelmiszeripari enzimekben;
c) az élelmiszer-adalékanyagként árusított anyagok címkézésének szabályai.”

Az (1)–(21) preambulumbekezdés szövege a következő:

    
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 226. és 227. cikkben megállapított eljárástól eltérve, a Bizottság vagy bármely tagállam közvetlenül a 
Bírósághoz 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 30. cikkben említett egy vagy több nem gazdasági okból, közösségi 
ellenőrzési eljárás alá tartozó ideiglenes intézkedéseket hozzanak.

1 174. cikk (1) bekezdés
(1) A Közösség 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 irányuló intézkedések ösztönzése nemzetközi 
szinten.
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(1) A biztonságos és egészséges élelmiszerek szabad mozgása lényeges eleme a belső 
piacnak és jelentős mértékben hozzájárul az állampolgárok egészségéhez és jó 
közérzetéhez, valamint szociális és gazdasági érdekeikhez.

(2) A Közösség politikájának érvényesítése során gondoskodni kell az emberi élet és 
egészség magas szintű védelméről. Ez a rendelet az élelmiszerekben engedélyezett 
élelmiszer-adalékanyagokról szóló korábbi irányelvek és határozatok helyébe lép, 
hogy átfogó és racionalizált eljárásokkal biztosítsuk a belső piac hatékony működését, 
valamint az emberi egészség és a fogyasztói érdekek magas szintű védelmét.

(3) Ez a rendelet összehangolja az élelmiszer-adalékanyagok élelmiszerekben való 
használatát a Közösségben. Ide tartozik a különleges táplálkozási célokra szánt 
élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. március 3-
i 89/398/EGK tanácsi irányelvben szereplő élelmiszerekben használt élelmiszer-
adalékanyagok használata, valamint a húsok állat-egészségügyi jelöléséhez és a 
tojások díszítéséhez és bélyegzéséhez használt élelmiszer-színezékek használata.
Összehangolja továbbá az élelmiszer-adalékanyagok használatát az élelmiszer-
adalékanyagokban és az élelmiszeripari enzimekben, biztosítva ezzel 
biztonságosságukat és megkönnyítve tárolásukat és használatukat. Ez utóbbi 
kategóriát még nem szabályozták közösségi szinten.

(4) Az élelmiszer-adalékanyagok olyan anyagok, amelyeket nem fogyasztanak 
önmagukban élelmiszerként, de technológiai okokból, szándékosan adják az 
élelmiszerhez, például tartósítási célokra. Nem minősülnek azonban élelmiszer-
adalékanyagnak azok az anyagok, amelyeket zamat és/vagy íz hozzáadása érdekében 
használnak. Nem tartoznak továbbá e rendelet hatálya alá az élelmiszernek minősülő, 
technológiai célra használható anyagok, például a színezéshez vagy élelmiszeripari 
enzimekhez használt nátrium-klorid vagy sáfrány. Végül az élelmiszeripari enzimekre 
az [élelmiszeripari enzimekről szóló]… rendelet vonatkozik, amely kizárja e rendelet 
alkalmazását.

(5) Ez a rendelet nem vonatkozik azokra az anyagokra, amelyeket önmagukban nem 
fogyasztanak élelmiszerként, de szándékosan használnak az élelmiszerek 
feldolgozásában, és amelyek csak maradékanyagként maradnak meg a végső 
élelmiszerben, és nem járnak technológiai hatással a végtermékre (feldolgozási 
segédanyagok).

(6) Az élelmiszer-adalékanyagok jóváhagyására és használatára csak akkor van lehetőség, 
ha teljesítik az e rendeletben megállapított kritériumokat. Az élelmiszer-
adalékanyagoknak biztonságosnak kell lenniük, használatukra technológiai igénynek 
kell mutatkoznia, nem vezethetik félre a fogyasztót és előnnyel kell járniuk a 
fogyasztó számára.

(7) Az élelmiszer-adalékanyagoknak mindenkor meg kell felelniük a jóváhagyott 
előírásoknak. A leírásnak tartalmaznia kell az élelmiszer-adalékanyag megfelelő 
azonosításához szükséges információkat, beleértve az eredetet és a tisztasági 
kritériumokat. Az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági 
követelményeinek megállapításáról szóló, 1995. július 5-i 95/31/EK bizottsági 
irányelvben, az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági 
követelményeinek megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 95/45/EK bizottsági 
irányelvben és a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-
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adalékanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról 
szóló, 1996. december 2-i 96/77/EK bizottsági irányelvben szereplő élelmiszer-
adalékanyagokhoz korábban kidolgozott előírások addig maradnak érvényben, amíg a 
megfelelő adalékanyagok be nem kerülnek e rendelet mellékleteibe. Az ilyen 
adalékanyagokra vonatkozó előírásokat akkor rendeletben kell megfogalmazni. Az 
előírásoknak közvetlenül kell kapcsolódniuk az e rendelet mellékleteiben szereplő 
közösségi listákon lévő adalékanyagokhoz. Figyelembe véve azonban az előírások 
összetett jellegét a világosság érdekében, nem épülhetnek be a közösségi listákba, 
hanem egy vagy több önálló rendeletben kell megjelenniük.

(8) Bizonyos engedélyezett borászati gyakorlatok és eljárások esetében lehetőség van 
egyes élelmiszer-adalékanyagok speciális célú használatára. Az ilyen élelmiszer-
adalékanyagok használatának meg kell felelnie e rendeletnek és a vonatkozó közösségi 
jogszabályokban megállapított különös rendelkezéseknek.

(9) Az egységesség biztosítása érdekében az élelmiszer-adalékanyagok 
kockázatértékelését és jóváhagyását az élelmiszer-adalékanyagokra, az élelmiszeripari 
enzimekre és az élelmiszer-aromaanyagokra vonatkozó egységes engedélyezési eljárás 
létrehozásáról szóló [...]/EK rendeletben megállapított eljárásnak megfelelően kell 
elvégezni.

(10) Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében a közegészségügyet valószínűleg befolyásoló ügyekben 
konzultálni kell az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (a továbbiakban: a 
Hatóság).

(11) A géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. 
szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá 
tartozó élelmiszer-adalékanyagokat az e rendelet előtti jóváhagyását megelőzően 
engedélyeztetni kell az említett rendelet szerint.

(12) Az e rendelet szerint jóváhagyott, a Hatóság kockázatértékelésében vagy a 
megállapított előírásokban szereplőktől jelentősen különböző gyártási módszerekkel 
vagy alapanyagokkal készülő élelmiszer-adalékanyagot be kell nyújtani a Hatósághoz 
az előírásokat szem előtt tartó értékelésre. Jelentősen különböző gyártási módszernek 
vagy alapanyagnak számít például a növényből való kivonás helyett mikroorganizmust 
használó erjesztés, vagy az eredeti mikroorganizmus géntechnológiai módosítása.

(13) Az élelmiszer-adalékanyagokat folyamatos megfigyelés alatt kell tartani, és amikor 
csak szükséges, azokat a változó felhasználási feltételek és az új tudományos 
ismeretek figyelembevételével újra kell értékelni.

(14) Azok a tagállamok, amelyek a területükön hagyományosnak minősülő és ott gyártott 
élelmiszerekben tiltják bizonyos adalékanyagok használatát, fenntarthatják e tilalmat.
Továbbá egyes termékek – mint például a „Feta” vagy a „Salame cacciatore” –
tekintetében ez a rendelet nem érinti a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 
földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 
2081/1992/EGK tanácsi rendelet és a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 
különleges tulajdonságainak tanúsításáról szóló, 1992. július 14-i 2082/92/EGK 
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tanácsi rendelet szerinti, bizonyos megnevezések használatára vonatkozó szigorúbb 
szabályokat.

(15) Az élelmiszer-adalékanyagokra a 2000/13/EK irányelvben, illetve – adott esetben – az 
1829/2003/EK és 1830/2003/EK rendeletekben előírt általános címkézési 
kötelezettségek vonatkoznak. Ezenkívül ebbe a rendeletbe be kell építeni a gyártónak 
vagy a végfogyasztónak élelmiszer-adalékanyagként eladott termékek címkézésével 
kapcsolatos különös rendelkezéseket.

(16) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 
1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni.

(17) Az élelmiszeripari enzimekre vonatkozó közösségi jogszabályok arányos és hatékony 
továbbfejlesztésének és naprakésszé tételének érdekében adatgyűjtésre, valamint a 
tagállamok közötti információ-megosztásra és munka-összehangolásra van szükség. E 
célból a határozathozatali eljárás megkönnyítésére hasznos lehet egyedi kérdésekkel 
foglalkozó tanulmányokat végezni. Helyénvaló, ha a Közösség a költségvetési eljárása 
keretében finanszírozhatja ezeket a tanulmányokat. Az ilyen intézkedések 
finanszírozása a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az 
állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés 
ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 
882/2004/EK rendelet hatálya alá tartozik, és következésképpen a fenti intézkedések 
jogalapját a 882/2004/EK rendelet képezi.

(18) A tagállamoknak a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban hivatalos ellenőrzéseket kell végezniük e rendelet betartatásának 
elősegítésére.

(19) (...).
(20) E rendelet elfogadását követően a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi 

Állandó Bizottság segítségével felülvizsgálja a meglévő engedélyeket a bevitel, a 
technológiai igény és a fogyasztó félrevezetésének kockázata szempontjából. A 
Közösségben továbbra is engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokat át kell vezetni az e 
rendelet II. és III. mellékletében található közösségi listákba. Az élelmiszer-
adalékanyagokra, az élelmiszeripari enzimekre és az élelmiszer-aromaanyagokra 
vonatkozó egységes engedélyezési eljárás létrehozásáról szóló [...]/EK rendeletnek 
megfelelően e rendelet III. mellékletét ki kell egészíteni az élelmiszer-
adalékanyagokban és enzimekben használt élelmiszer-adalékanyagokkal és használati 
feltételeikkel. A megfelelő átmeneti időszak biztosítása érdekében a III. mellékletben 
foglalt rendelkezések, az élelmiszer-adalékanyagok hordozóira vonatkozó 
rendelkezések kivételével, nem alkalmazandók [2011.01.01]-ig.

(21) A felülvizsgálat eredményének sérelme nélkül a Bizottság az e rendelet elfogadását 
követő egy éven belül értékelési programot hoz létre, hogy a Hatóság újraértékelhesse 
a Közösségben már jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok biztonságosságát. A 
programban meg kell határozni a jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok vizsgálatának 
alapját képező igényeket és prioritási sorrendet.

A Bizottság a rendeletre irányuló javaslat tartalmát a következőképpen foglalja össze:
Az élelmiszer-adalékanyagok használatának elveit, és az élelmiszer-adalékanyagként 
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használható anyagok pozitív listáját megállapító, élelmiszer-adalékanyagokról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet kidolgozása.

Az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-
adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/107/EGK tanácsi 
irányelv, az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK, az 
élelmiszerekben felhasználandó színezékekről szóló 94/36/EK, illetve a színezéken és 
édesítőszeren kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, valamint az egyes adalékanyagok meghatározott élelmiszerek gyártásánál 
való felhasználását tiltó nemzeti jog fenntartásáról szóló 292/97/EK tanácsi határozat hatályon 
kívül helyezése.

Megjegyezzük, hogy a Bizottság indokolása nem támasztja alá a 95. cikk kizárólagos 
jogalapként való alkalmazását.

Értékelés

A rendeletre irányuló javaslat rendelkezései és különösen a fent teljes terjedelmében 
ismertetett preambulumbekezdések tekintetében úgy véljük, hogy az emberi egészség 
védelme és a belső piac létrehozása és működtetése elválaszthatatlanul összekapcsolódik, és 
egyik sem áll a másik fölött, illetve egyik sem közvetett a másik szempontjából. A javaslat 
emberi egészség védelme és a belső piac létrehozása és működtetése tekintetében 
megfogalmazott célkitűzései egyensúlyban állnak egymással. Ezért véleményünk szerint a 
jogalapot az EK-Szerződés 95. és 175. cikkének együttesen kellene nyújtania.

Következtetés

Ennek megfelelően 2007. március 20-i ülésén a Jogi Bizottság egyhangúlag1 úgy határozott, 
hogy, hogy az élelmiszer-adalékanyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslat jogalapjának az EK-Szerződés 95. cikkét és 175. cikkét javasolja.

Tisztelettel:

Giuseppe Gargani

  
1 A zárószavazáson a következők voltak jelen: Giuseppe Gargani (elnök), Cristian Dumitrescu (alelnök), Rainer 
Wieland (alelnök), Francesco Enrico Speroni (alelnök), Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Marek Aleksander 
Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Eva 
Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie 
Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, 
Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.


