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Tisztelt Elnök Úr!

2013. május 14-i levelében Ön az eljárási szabályzat 37. cikkével összhangban felkérte a Jogi 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a javaslat kettős jogalapjának egy jogalapra történő 
megváltoztatására irányuló javaslatot.

I – Háttér

A Bizottság által eredetileg javasolt jogalap az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 191. cikkének (2) bekezdése volt, amely az Unió környezetpolitikai célkitűzéseinek 
elérése érdekében az Unió által megteendő lépések általános jogalapja.

A 2006/66/EK irányelv jogalapja azonban az EUMSZ 192. cikke (1) bekezdésének elődje, az 
Európai Közösséget létrehozó szerződés 175. cikkének (1) bekezdése volt – kivéve az 
irányelv 4., 6. és 21. cikkét, amelyeknek jogalapja az EK-Szerződés 95. cikk (1) bekezdése 
(jelenleg az EUMSZ 114. cikkének (1) bekezdése) volt. Ez a bekezdés jogalapot biztosít azon 
tagállami szabályok közelítésére szolgáló intézkedések elfogadására, amelyeknek tárgya a 
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belső piac megteremtése és működése.

A Bizottság ezért helyesbítést nyújtott be javaslatához, amelyben az EUMSZ 192. cikkének 
(1) bekezdését az EUMSZ 114. cikkének (1) bekezdésével egészítette ki, így kialakítva a 
javaslat kettős jogalapját.

A 2006/66/EK irányelvet azonban 2008-ban is módosították annak érdekében, hogy 
kiigazítsák azt az időközben bevezetett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárásnak megfelelően. E módosító irányelv egyetlen jogalapja az EK-Szerződés 175.
cikkének (1) bekezdése volt.

A Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott tárgyalásokat követően az ENVI bizottság 2013. 
június 3-án kompromisszumos szövegre vonatkozó megállapodást ért el, amely szerint a 
jelenlegi módosító jogi aktus egyetlen jogalapja az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése 
lenne, elsősorban arra hivatkozva, hogy az irányelv elsődleges célja a környezet védelme.

A Tanács elnöksége azt az álláspontot foglalta el, hogy a hulladékokra vonatkozó többi 
jogszabállyal való egységesség biztosítása érdekében és szem előtt tartva, hogy az irányelv 
elsődleges célja a környezet védelme, egyetlen jogalapként az EUMSZ 192. cikkének (1) 
bekezdését kell választani. A Bizottság eredetileg fenntartotta azon álláspontját, amely szerint 
a belső piacot is magában foglaló kettős jogalapot kell alkalmazni azon az alapon, hogy ezt az 
irányelv korábbi módosításaira való hivatkozás indokolja. Az ENVI jelentése nem érinti a 
javasolt kettős jogalap megváltoztatását, a tárgyalások során azonban ezt a kérdést további 
vizsgálat céljából egy technikai ülés elé utalták.

A 192. cikk (1) bekezdésének a kompromisszumos szövegben szereplő egyetlen jogalapként 
való alkalmazása tehát a technikai szinten folytatott megbeszélések eredménye.

II - A Szerződés vonatkozó cikkei

A Bizottság 2012. március 26-i eredeti javaslatában az EUMSZ alábbi cikkét tüntették fel 
jogalapként:

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.

[...]

A Bizottságnak a javaslathoz előterjesztett 2012. július 26-i helyesbítésében a jogalapot az 
EUMSZ alábbi cikkével egészítették ki:
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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.

[...]

III. – Ítélkezési gyakorlat a jogalap terén

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata értelmében „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 nem 
megfelelő jogalap megválasztása tehát igazolhatja a szóban forgó aktus megsemmisítését.

Ebben az esetben tehát azt kell megállapítani, hogy a javaslat:
1. kettős célkitűzést követ-e, vagy két összetevőből áll-e, és ezek egyike elsődlegesként 

vagy döntő jellegűként azonosítható, míg a másik csupán 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 az aktust egyetlen jogalapra kell 
alapozni, nevezetesen az elsődleges vagy döntő jellegű célkitűzés vagy összetevő által 
megkövetelt jogalapra, míg a második esetben az aktust a különböző megfelelő jogalapokra 
kell alapozni.2

IV. A javasolt rendelet célja és tartalma

A javaslat célja annak (3) preambulumbekezdése szerint, hogy a környezetbe jutó kadmium 
mennyiségének fokozatos csökkentése érdekében kiterjessze a kadmiumfelhasználás tilalmát 
a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt hordozható elemekre és akkumulátorokra. 
Ez a 2006/66/EK irányelv „Tilalmak” című 4. cikkéből következik, amely úgy rendelkezett, 
hogy a Bizottságnak felül kell vizsgálnia, hogy a tilalom e kiterjesztésére sor kerüljön-e vagy 
sem. Emlékeztetni kell arra, hogy az irányelv 4. cikkének jogalapja az EK-szerződés 95. 

                                               
1 C-45/86. sz. Bizottság kontra Tanács („Általános preferenciális vámkedvezmények”) ügy, [EBHT 1987., I-
1439. o., 5. pont.]; C-440/05 sz. Bizottság kontra Tanács ügy [EBHT 2007. I-9097. o.]; C-411/06. sz. Bizottság 
kontra Parlament és Tanács ügy [EBHT 2009. I-7585. o.].
2 Lásd a fent idézett C-411/06. sz. ügyet (46–47. pont).
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cikkének (1) bekezdése volt.

Az első olvasatbeli megállapodás szerinti kompromisszumos szöveg (4a) 
preambulumbekezdése a meghatározott higanytartalmú gombelemek tilalmának bevezetését is 
tartalmazta, e gombelemek a 2006/66/EK irányelv 4. cikke értelmében mentesültek a tilalom 
alól, de ezekre semmilyen felülvizsgálat nem vonatkozott. 

Az (5) preambulumbekezdés szerint a javaslat célja az is, hogy az irányelvet összehangolja az 
EUMSZ 290. és 291. cikkével. Ez azonban elsősorban a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépéséből következő technikai feladat, és – különös tekintettel a javaslat általános 
céljára és tartalmára – nem érinti közvetlenül a jogalap megválasztását.

A javaslat fő célkitűzése tehát az, hogy a környezetre káros anyagok belső piacon történő 
forgalomba hozatalára vonatkozó meglévő tilalmakat az elemekre és akkumulátorokra is 
kiterjessze.

V. – A megfelelő jogalap meghatározása

Először is említést kell tenni arról, hogy 2005-ben a JURI az első és a második olvasat során 
két véleményt is készített az ENVI számára a 2006/66/EK irányelv jogalapjáról, és mindkét 
alkalommal a fenti kettős jogalapot ajánlotta. 

Az irányelven 2008-ban végrehajtott módosítások egyetlen jogalapja azonban az EK-
Szerződés 175. cikkének (1) bekezdése volt. E módosítások többek között módosították az 
irányelv „Címkézés” című 21. cikkét, amelynek jogalapja a 2006/66/EK irányelvben a 95. 
cikk (1) bekezdése volt. 

Emlékeztetnünk kell arra, hogy a 95. cikk (1) bekezdése az irányelv 21. cikke mellett csak a 
fent tárgyalt 4. cikknek, valamint a „Forgalomba hozatal” című 6. cikknek szolgál jogalapul.

A jogalapra vonatkozó, fent tárgyalt jelenlegi ítélkezési gyakorlat összefüggésében tehát meg 
kell állapítani, hogy miközben a javaslat környezetvédelmi célkitűzést és termékek belső 
piacon történő forgalomba hozatalával összefüggő célkitűzéseket egyaránt követ, a javaslat 
kiemeli a „környezetbe jutó kadmium mennyiségének fokozatos csökkentése” célját, a 
kompromisszumos szöveg pedig ezt kiegészíti az elemekben és akkumulátorokban található 
higanytartalommal összefüggő tilalmakkal. A környezetvédelmi cél tehát a szöveg döntő 
jellegű célkitűzése, a belső piaci vonatkozások csupán járulékos jellegűek. Ezért a jogi aktust 
egy jogalapra, nevezetesen az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdésére kell alapozni.

VI. – Következtetés és ajánlás

A fenti elemzés fényében az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése egyedül alkotja a 
kompromisszumos szöveg megfelelő jogalapját.
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A Jogi Bizottság 2013. június 20-i ülésén ennek megfelelően egyhangúlag úgy határozott1, 
hogy az alábbi ajánlást teszi: az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről 
és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek a vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámokba szánt, kadmiumot tartalmazó hordozható elemek és akkumulátorok, valamint 
az alacsony higanytartalmú gombelemek forgalomba hozatala tekintetében történő 
módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslat kompromisszumos szövegének megfelelő 
jogalapja az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése.

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 A következő képviselők voltak jelen a zárószavazáson: Raffaele Baldassarre (alelnök), Luigi Berlinguer, 
Sebastian Valentin Bodu (alelnök), Françoise Castex (alelnök), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, 
Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (elnök), Eva 
Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Mészáros Alajos, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, 
Evelyn Regner (alelnök), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Tadeusz Zweifka.


