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Tisztelt Leinen Úr!

2010. április 21-i levelében az eljárási szabályzat 37. cikkének (2) bekezdése alapján felkérte 
a Jogi Bizottságot, hogy nyilvánítson véleményt a javaslat jogalapjának egyedül az EUMSz. 
114. cikkéről az EUMSz. 114., 192. és 168. cikkére, hármas jogalapra történő javasolt 
megváltoztatásáról.

A bizottság 2010. május 17-i ülésén megvizsgálta a fenti kérdést.

I. Előzmények

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet 1998. február 16-án fogadták el. Az irányelv harmonizált szabályozási keretet hoz 
létre a biocid termékek engedélyezése és forgalomba hozatala, ezen engedélyek Unión belüli 
kölcsönös elismerése és a biocid termékekben használható hatóanyagok pozitív listájának 
uniós szinten történő felállítása tekintetében.

A biocid termékekre vonatkozó szabályozási keret számos bizottsági végrehajtási rendeletet is 
tartalmaz, konkrétan az irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves 
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munkaprogram második szakaszáról szóló 1451/2007/EK rendeletet1.

A javaslat alapját a Bizottságnak az irányelv végrehajtásáról szóló jelentése (COM(2008)620, 
a továbbiakban: „felülvizsgálat”) képezi. A felülvizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a 
termékengedélyezési eljárás egyszerűsítése, az irányelv hatáskörének egyszerűsítése és 
kiigazítása, az adatokra vonatkozó követelményekkel kapcsolatos többszintű megközelítés és 
az egyszerűsített adatvédelmi szabályok, az egyszerűsített eljárások javítása, valamint az 
innováció ösztönzésére irányuló intézkedések kedvező hatással lehetnének a vállalatok és 
állami hatóságok költségeinek és adminisztratív terheinek csökkentésére a biocid termékek 
piaci bevezetése tekintetében.

A javaslat céljai az indokolás szerint „a szabályozási keret végrehajtásának első nyolc éve 
alatt feltárt hiányosságok kezelése, a rendszer néhány elemének fejlesztése és naprakészebbé 
tétele, továbbá az előre látható jövőbeni problémák elkerülése”.  Az átfogó cél tekintetében a 
javaslat bevezető hivatkozásainak (3) bekezdése kimondja, hogy „[e] rendelet célja a biocid 
termékek szabad áramlásának fokozása a Közösségen belül [...] a biocid termékek 
kereskedelme előtt álló, a védelem tagállamonként eltérő szintje jelentette akadályok minél 
teljesebb felszámolása érdekében”.

II. A javasolt jogalapok

A javasolt rendelet esetében javasolt jogalapok a következők:

Az EUMSz. 114. 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.

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 

                                               
1 HL L 325., 2007.12.11., 3. o.
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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.

Az EUMSz. 192. 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 
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említett célok elérése érdekében1.

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.

                                               
1 191. cikk
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.
2. Az Unió környezetpolitikájának célja a magas szintű védelem, figyelembe véve ugyanakkor az Unió 
különböző régióinak helyzetében mutatkozó különbségeket. Ez a politika az elővigyázatosság és a megelőzés 
elvén, a környezeti károk elsődlegesen a forrásuknál történő elhárításának elvén, valamint a „szennyező fizet”-
elven alapul.
Ebben az összefüggésben a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő harmonizációs intézkedések adott 
esetben egy védzáradékot foglalnak magukban, amely felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy nem gazdasági 
jellegű környezetvédelmi okokból uniós ellenőrzési eljárás alá tartozó ideiglenes intézkedéseket hozzanak.
3. Környezetpolitikája kidolgozása során az Unió figyelembe veszi:
– a rendelkezésre álló tudományos és műszaki adatokat;
– az Unió különböző régióinak környezeti feltételeit;
– a beavatkozás, illetve a be nem avatkozás lehetséges hasznait és költségeit;
– az Unió egészének gazdasági és társadalmi fejlődését, valamint régióinak kiegyensúlyozott fejlődését.
4. Az Unió és a tagállamok hatáskörük keretén belül együttműködnek harmadik országokkal és a hatáskörrel 
rendelkező nemzetközi szervezetekkel. Az Unió által folytatott együttműködésre vonatkozó részletes szabályok 
az Unió és az érintett harmadik felek közötti megállapodások tárgyát képezhetik.
Az előző albekezdés nem érinti a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy nemzetközi fórumokon 
tárgyalásokat folytassanak és nemzetközi megállapodásokat kössenek.
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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.

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.

Az EUMSz. 168. cikke

1. Valamennyi uniós politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során 
biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét.

Az Unió fellépése, amely kiegészíti a nemzeti politikákat, a népegészségügyi helyzet 
javítására, az emberi megbetegedések és betegségek, valamint az emberek testi és 
szellemi egészségét fenyegető veszélyek okainak megelőzésére irányul. Az ilyen 
fellépés magában foglalja a széles körben terjedő súlyos betegségek elleni küzdelmet 
az azok okaira, terjedésére és megelőzésére vonatkozó kutatások, valamint az 
egészségügyi tájékoztatás és oktatás által, továbbá a határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyek figyelemmel kísérését, az ilyen veszélyek korai előrejelzését és 
az ezek elleni küzdelmet.

Az Unió kiegészíti a tagállamok fellépését a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos 
egészségkárosodás csökkentése érdekében, beleértve a felvilágosítást és a megelőzést 
is.

2. Az Unió bátorítja a tagállamok közötti együttműködést az e cikkben említett 
területeken, és szükség esetén támogatást nyújt a tagállamok fellépéséhez. Az Unió 
ösztönzi különösen a határ menti területeken az egészségügyi szolgáltatások egymást 
kiegészítő jellegének javítására irányuló, tagállamok közötti együttműködést.

A tagállamok a Bizottsággal együttműködve összehangolják politikáikat és 
programjaikat az (1) bekezdésben említett területeken. A Bizottság a tagállamokkal 
szorosan együttműködve megtehet minden hasznos kezdeményezést az összehangolás 
előmozdítására, különös tekintettel az iránymutatások és mutatók megállapítására, a 
bevált gyakorlatok cseréjének megszervezésére, valamint az időszakonkénti 
felülvizsgálat és kiértékelés szükséges elemeinek kialakítására irányuló 
kezdeményezésekre. Az Európai Parlamentet teljes körűen tájékoztatni kell.

3. Az Unió és a tagállamok elősegítik az együttműködést harmadik országokkal és a 
népegészségügy területén hatáskörrel rendelkező nemzetközi szervezetekkel.
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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;

c) a gyógyszerek és a gyógyászati célú eszközök magas szintű minőségi és 
biztonsági előírásainak megállapítására vonatkozó intézkedések;

5. A Gazdasági és Szociális Bizottsággal, valamint a Régiók Bizottságával folytatott 
konzultációt követően az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás 
keretében ösztönző intézkedéseket állapíthat meg az emberi egészség védelmére és 
javítására, és különösen a határokon át széles körben terjedő súlyos betegségek elleni 
küzdelemre, valamint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek 
figyelemmel kísérésére, az ilyen veszélyek korai előrejelzésére és az ezek elleni 
küzdelemre vonatkozóan, továbbá olyan intézkedéseket állapíthat meg, amelyeknek 
közvetlen célja – a dohányra és a túlzott alkoholfogyasztásra vonatkozóan – a 
közegészség védelme, kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen harmonizációját.

6. A Tanács a Bizottság javaslata alapján ajánlásokat is elfogadhat az e cikkben 
meghatározott célok érdekében.

7. Az Unió tevékenységének tiszteletben kell tartania a tagállamoknak az egészségügyi 
politikájuk meghatározására, valamint az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi 
ellátás megszervezésére és biztosítására vonatkozó hatáskörét. A tagállamok 
hatásköre kiterjed az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás működtetésére, 
és a hozzájuk rendelt erőforrások elosztására. A (4) bekezdés a) pontjában említett 
intézkedések nem érinthetik a szervek és vér adására vagy gyógyászati célú 
felhasználására vonatkozó nemzeti rendelkezéseket.

III. Alkalmazandó jog

A megszilárdult joggyakorlat értelmében egy közösségi intézkedés jogalapja 
megválasztásának objektív, bírói úton ellenőrizhető tényezőkön kell alapulnia, amelyek között 
szerepel nevezetesen az aktus célja és tartalma1.

                                               
1 C-440/05. sz. Bizottság kontra Tanács ügy (EBHT 2007., I-9097. o.).



AL\816629HU.doc 7/12 PE441.319v01-00

HU

Elvben egy jogi aktusnak egyetlen jogalapon kell alapulnia. Amennyiben valamely közösségi 
intézkedés céljának és tartalmának vizsgálata során megállapításra kerül az, hogy annak két 
különböző jogalap alá tartozó kettős célja van vagy két összetevőből áll, amelyek egyike fő 
vagy uralkodó célként vagy összetevőként határozható meg, mivel a másik csupán járulékos, 
a jogi aktusnak egyetlen jogalapra kell épülnie, nevezetesen a fő vagy uralkodó cél vagy 
összetevő által megkövetelt jogalapra1.

Amennyiben kivételesen megállapításra kerül, hogy a jogi aktusnak több párhuzamos célja 
van vagy több, egymástól elválaszthatatlan összetevőből áll, amelyek egyike sem tekinthető 
másodlagosnak és közvetettnek a másikhoz való kapcsolódása tekintetében, az ilyen jogi 
aktus – amennyiben az eljárások egymással összeegyeztethetőek – kivételesen épülhet több 
különböző, megfelelő jogalapra2.

Nem választható azonban kettős jogalap abban az esetben, ha az egyes jogalapok tekintetében 
megállapított eljárások egymással összeegyeztethetetlenek3.

IV. A 98/8/EK irányelv elemzése és a javaslat

Az irányelv az engedélyezett hatóanyagok engedélyezésére, kölcsönös elismerésére és véges 
jegyzékére vonatkozó szabályozási rendszerről rendelkezik, amelynek célja a biocid termékek 
belső piacát jellemző lehetséges akadályok megszüntetése, feltételként szabva ugyanakkor „az 
emberek, állatok és a környezet magas szintű [...] védelmét”4.

A javaslat alapvetően harmonizációs intézkedés, amelynek célja az irányelv biocid 
termékekre vonatkozó engedélyezési rendszerének egyszerűsítése az Unióban az áruk szabad 
mozgásának megkönnyítése és a belső piac fenntartása érdekében. A javaslat az irányelv 
szabályozási keretének hiányosságaira és az engedélyezési eljárás frissítésére irányul. 
További célja az irányelv hatályának kiterjesztése olyan anyagokra, amelyek élelmiszerekkel 
érintkezhetnek, valamint olyan árucikkekre és anyagokra, amelyeket biocid termékekkel 
kezeltek.  Az irányelv rendeletté alakításával a javaslat a szabályozási keret összehangoltabb 
megvalósítását tűzi ki célul, mivel így nem lesz szükség átültetési időszakra vagy nemzeti 
átültetési intézkedésekre a tagállamokban.

V. A javasolt jogalapok elemzése

Az EUMSz. 114. cikke rendelkezik a rendes jogalkotási eljárás keretében olyan közösségi 
intézkedések elfogadásáról, „amelyek tárgya a belső piac megteremtése és működése”. E 
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, 

                                               
1 C-91/05. sz. Bizottság kontra Tanács ügy (EBHT 2008., I-3651. o.).
2 C-338/01. sz. Bizottság kontra Tanács ügy,(EBHT 2004., I-4829. o.).
3 C-178/03. sz. Bizottság kontra Parlament és Tanács ügy (EBHT 2006., I-107. o.).
4 A 98/8/EK irányelv (4) preambulumbekezdése 
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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.

Az EUMSz. 168. cikke a közegészségügyről szóló XIV. cím alá tartozik.  A cikk az „emberi 
egészségvédelem magas szintjének” fenntartására összpontosul az egészségügyi 
szolgáltatások és az emberi egészségre vonatkozó, határon átnyúló kockázatok megelőzése 
tekintetében. A 168. cikk (4) bekezdésének b) pontja azonban eltérés útján olyan 
intézkedésekre vonatkozó felhatalmazásról rendelkezik „az állat- és növényegészségügy 
terén, amelyek közvetlen célja a közegészség védelme” a rendes jogalkotási eljárás 
alkalmazásával. Bár úgy tűnhet, hogy az állatok és növények életének védelmére és 
megőrzésére alkalmas biocid termékek belső piacának előmozdításával a javaslat célja 
egybevág e rendelkezéssel, a javaslat „közvetlen célja” nem a közegészség védelme. A 
javaslat közvetlen célja – amint az a (3) preambulumbekezdésben szerepel – a biocid 
termékek Közösségen belüli szabad mozgásának elősegítése.  Amint azt később részletezzük, 
a közegészség védelmét a javaslat egyik, ám nem fő vagy uralkodó céljának kell tekinteni.

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. Álláspontunk szerint a javaslat szempontjából relevánsabb 
rendelkezés a 192. cikk (1) bekezdése: konkrétan a javaslat a környezet minőségének 
megőrzése és védelme, valamint az emberi egészség védelme tekintetében kimondottan az e 
rendelkezésben meghatározottak hatálya alá tartozik.

Mivel láthattuk, hogy az esetjog egyértelművé teszi, hogy valamely közösségi intézkedés 
egynél több jogalappal is rendelkezhet, általános szabályként megállapítható, hogy az az alap 
használandó, amely az intézkedés fő vagy uralkodó céljára vonatkozik, hacsak kivételes 
esetben az intézkedés céljai elválaszthatatlanul nem kapcsolódnak egymáshoz úgy, hogy 
egymáshoz képest egyik sem másodlagos, továbbá a vonatkozó jogalapok eljárási 
szempontból összeegyeztethetők.

Egyértelmű, hogy a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
által javasolt jogalapok eljárási szempontból összeegyeztethetőek: a javasolt cikkek azon 
részei, amelyek a különleges jogalkotási eljárásról rendelkeznek, nem vonatkoznak a javaslat 
hatáskörére és céljára, míg a javasolt jogalap fő részei, amelyek a javaslat hatáskörére és 
céljára vonatkoznak, mind a rendes jogalkotási eljárást alkalmazzák. Ennek következében 
meg kell vizsgálni, hogy a javaslat céljai elválaszthatatlanul kapcsolódnak-e egymáshoz úgy, 
hogy egymáshoz képest egyik sem másodlagos. Amennyiben ez a helyzet, lehetőség van a 
többszörös jogalapra.

Fent említettük, hogy a javaslat fő vagy uralkodó célja a belső piac tagállamok közötti 
biocidtermék-kereskedelem előmozdításával történő fenntartása, míg a környezet, valamint az 
emberi és állati egészség védelme másodlagos cél. Érdemes összehasonlítani a javaslatot az e 
területen a közelmúltban elfogadott olyan jogszabályokkal, mint a vegyi anyagokról szóló 
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1907/2006/EK REACH-rendelet, amelyet e javaslat indokolása szerint figyelembe vettek a 
javaslat kidolgozásakor. A REACH, amely szintén az EUMSz. 114. cikkén alapul, 1. 
cikkében egyértelműen kimondja, hogy célja az emberi egészség és a környezet magas szintű 
védelmének, valamint az anyagok belső piacon történő szabad áramlásának biztosítása. Ezzel 
szemben a javaslat elismeri ugyan, hogy a biocid termékek „kockázatot jelenthetnek” 
emberekre, állatokra és a környezetre, de egyértelműen kijelentett céljaként a biocid termékek 
belső piacon történő szabad mozgásának javítását határozza meg. A javaslatban a védelem 
szintjére történő konkrét utalások tekintetében a REACH a 3. cikkbe belefoglalta az 
elővigyázatossági elvet, amely megállapítja, hogy amennyiben nyomós indokok vannak arra 
nézve, hogy valamely intézkedés az EU-ban kötelező magas szintű védelemmel 
összeegyeztethetetlen lehetséges veszélyt jelent a környezetre, valamint az emberek, állatok 
és növények egészségére, akkor intézkedés hozható a helyzet orvoslására, ha a társadalomra 
nézve túl magas kockázat áll fenn. Míg a (10) preambulumbekezdés szerint a legnagyobb 
kockázatot jelentő anyagok „a környezet és az emberi egészség nagyfokú védelmének 
biztosítása érdekében” nem engedélyezhetőek, az elővigyázatossági elvre önmagában nem 
történik hivatkozás sem a javaslat prembulumában, sem rendelkező részében.

Az irányelv hatályának az élelmiszerekkel esetlegesen érintkezésbe kerülő biocidok és 
biocidtartalmú anyagokat előállító eszközök, illetve a biocidokkal kezelt árucikkek (például 
bútorok) rendeletbe való felvétele érdekében történő kiterjesztése, valamint a veszélyes 
rákkeltő anyagokat tartalmazó termékek fokozatos betiltása arra utal, hogy a javaslat céljai 
közé tartozik a biocid termékek Európai Unión belüli kereskedelméhez kapcsolódó előnyök és 
a kockázatok közötti optimális egyensúly kialakítása. A javaslat (1) preambulumbekezdése a 
következőket mondja ki:

„A biocid termékekre szükség van az emberi és az állati egészségre ártalmas 
szervezetekkel, valamint a természetes és előállított termékeket károsító szervezetekkel 
szembeni védekezéshez. Mindazonáltal a biocid termékek természetükből fakadóan és 
felhasználási módjaik miatt kockázatot jelenthetnek emberekre, állatokra és a 
környezetre.”

Ez rámutat arra, hogy a javaslat szem előtt tartja a biocid termékek kereskedelmének 
megkönnyítésében rejlő előnyök és az e termékek szélesebb körben való elérhetővé tételében 
és ezáltal az emberekkel, állatokkal és a környezettel való érintkezésük valószínűségének 
növekedésében rejlő kockázatok közötti feszültséget. Ugyanakkor elmondható, hogy a 
preambulumban foglalt kijelentések, amelyek szerint a javaslat célja az áruk szabad 
mozgásának és a belső piac működésének elősegítése, arra utalnak, hogy a biocid termékek 
szélesebb körben való elérhetővé tételének kockázatait a javaslat céljainak eléréséhez 
alkalmazott intézkedések szerves részeként értékelik. A védelem ezért a javaslat 
kulcsfontosságú eleme, de nem tekinthető uralkodó vagy fő célnak.

Ezt az érvelést a javaslat további lényegi elemei is alátámasztják. A (10) 
preambulumbekezdés nyilvánvalóan elutasítja „a legnagyobb kockázatot jelentő 
hatóanyagok” engedélyezését, ami az emberek, az állatok és a növények életének védelme 
iránti erős elkötelezettséget sugall. Ezt azonban aláássák az olyan, viszonylag pontatlanul 
megfogalmazott kivételek, például:
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i. az ilyen hatóanyagok jóváhagyhatók olyan esetekben, „ahol elhanyagolható a 
humán expozíció, vagy ahol a hatóanyag használata közegészségügyi szempontból 
indokolt” ((11) preambulumbekezdés);

ii. a kizárási kritériumokról szóló 5. cikk engedélyezi az olyan hatóanyagok 
engedélyezését, amelyek nem felelnek meg a 16. cikk (1) bekezdésében foglalt 
feltételeknek (köztük annak a feltételnek, hogy „nincs elfogadhatatlan hatása” az 
emberek, az állatok és a növények életére), amennyiben bizonyított, hogy a 
hatóanyag fel nem vétele „aránytalanul nagyobb kedvezőtlen hatással járna ahhoz 
képest, mint amekkora kockázatot annak használata jelentene az emberi 
egészségre vagy a környezetre” (az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja);

iii. a hatóanyagokkal kapcsolatos engedély megújítására irányuló kérelem teljes körű 
értékelését csak akkor kell elvégezni, ha az eredeti értékelésért illetékes hatóság 
úgy határoz, hogy ő maga elvégzi ezt az értékelést. Ennek következtében az 
engedélyek megújítása esetében sokkal alacsonyabb szintű a védelem, mint az 
eredeti engedélyezéskor.

Ezzel szemben a javaslat legfontosabb elemei a biocid termékek Közösségen belüli szabad 
mozgásának elősegítését célozzák. A javaslat középpontjában a következő intézkedések 
állnak:

- az egyszerűsített eljárások megszüntetése a hatóanyagok, különösen a kis 
kockázattal járó anyagok értékelésénél;

- a biocid termékek engedélyezési eljárásának egyszerűsítése, ideértve egy 
központosított rendszer létrehozását, amelyért az Európai Vegyianyag-
ügynökség felel azáltal, hogy elvégzi a technikai és tudományos feladatokat, és 
összehangolja az engedélyek kölcsönös elismerésére irányuló eljárásokat;

- különleges szabályok felállítása a párhuzamos kereskedelem terén a biocid 
termékek határokon átnyúló kereskedelmével összefüggő adminisztratív terhek 
minimálisra csökkentése érdekében.

A fenti intézkedések mindegyike az igazgatási eljárások egyszerűsítésére és harmonizálására 
irányul, ami megkönnyíti  a biocid termékek határokon átnyúló kereskedelmét.

Emellett az indokolás szubszidiaritással kapcsolatos 3.3. pontja az e területen való uniós 
fellépést azzal indokolja, hogy harmonizálni kell a védelem tagállamonként különböző 
szintjei miatt a biocid termékek kereskedelme terén fennálló lehetséges akadályokat.  Az, 
hogy a javaslat a védelmi szinteket a kereskedelem terén fennálló lehetséges „akadályokként” 
jellemzi, még akkor is, ha a védelem szintje valamely másik tagállamban meghaladhatja az 
irányelv által nyújtott szintet, arra utal, hogy a javaslat uralkodó célja egyértelműen a 
kereskedelem megkönnyítése.

Miután megállapítottuk, hogy a javaslatnak egyetlen uralkodó célja van, és ezért – az 
ítélkezési gyakorlatnak megfelelően – több jogalap helyett helyénvaló egyetlen jogalapot 
megállapítani, meg kell határozni, hogy a három javasolt jogalap közül melyik a megfelelő. A 
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REACH-rendelettel való újabb összevetés azt mutatja, hogy az az intézkedés az EUMSz. 114. 
cikkén alapul, de egyértelműen nagyobb figyelmet fordít az emberek, az állatok és a 
növények életének védelmére, mint ez a javaslat. A REACH-rendeletnek nem jogalapja sem a 
192. cikk, sem a 168. cikk, amelyek túlnyomó részben az emberek, az állatok és a növények 
életének védelmét érintik.  Ezért logikus lenne, hogy annak a javaslatnak, amely sokkal 
kisebb hangsúlyt fektet a védelemre, és nagyobbat az áruk Unión belüli szabad mozgására, a 
114. cikk legyen a jogalapja.

Minden 168. cikkel belüli jogalap gyenge volna, mivel a javaslat nem felel meg a 168. cikk 
(4) bekezdésének b) pontjában foglalt azon feltételnek, amely szerint „közvetlen célja” a 
közegészség védelme.

A 192. cikk inkább lehetne alkalmazható; ugyanakkor mivel a javaslat uralkodó célja a belső 
piac működésének megkönnyítése, a 192. cikk elsődleges célja pedig a védelem, egyértelmű, 
hogy a 192. cikk és a javaslat összeegyeztethetetlen.  Továbbá az EUMSz. 191. cikke szerint 
az uniós politikának az elővigyázatosság elvén kell alapulnia; ez az elv azonban a javaslatban 
nem jelenik meg.  A 114. cikk azonban megfelelő védelmet biztosít, a javaslattal azonos 
szinten; a 114. cikk (3) bekezdése szerinti „védelem magas szintje” megfelel a (10) 
preambulumbekezdésben említett „nagyfokú védelemnek” és az indokolásban foglaltaknak: 
„A javaslat célja a hatályos szabályozási keret tökéletesítése anélkül, hogy csökkentené a 
környezetvédelem, továbbá az ember és az állatok egészsége védelmének magas szintjét”. A 
114. cikk ezért a védelem szempontjából megfelelőbb jogalapnak tekinthető.

Figyelembe véve, hogy a javaslat uralkodó célja a belső piac, a védelem szempontja pedig a 
javaslatban csak járulékos vagy másodlagos cél, és így a két cél nem elválaszthatatlan és 
egyenrangú, az e területen megszilárdult ítélkezési gyakorlat1 vonatkozásában egyáltalán nem 
volna helyénvaló a kettős jogalap elfogadása. Sokkal inkább helyénvaló annak megállapítása, 
hogy a javaslat uralkodó céljának leginkább megfelelő jogalapot, a 114. cikket kell a javaslat 
egyedüli jogalapjaként alkalmazni. 2

V. Következtetés és ajánlások

Ennek megfelelően 2010. május 17-i ülésén a Jogi Bizottság egyhangúlag3 úgy határozott, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkét javasolja a szóban forgó 
rendeletre irányuló javaslat egyedüli jogalapjának.

                                               
1 C-338/01 sz. ügy, Bizottság kontra Tanács (2004).
2 C-91/05 sz. ügy, Bizottság kontra Tanács (2008).
3 3 A zárószavazáson az alábbi képviselők voltak jelen: Luigi Berlinguer (ügyvezető elnök), Raffaele Baldassarre 
(alelnök), Evelyn Regner (alelnök), Sebastian Valentin Bodu (alelnök), Kurt Lechner (előadó), Françoise Castex, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Francesco 
Enrico Speroni, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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