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1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 45/86, Bizottság contra Tanács ügy [1987] EHBT 1439. 5. pont
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Tárgy: a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH), a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség létrehozásáról 
valamint az 1999/45/EK irányelvet és a {le nem bomló szerves szennyez
őanyagokról szóló}EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslat (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 –
2003/0256(COD))1 jogalapja

Tisztelt Florenz úr!

2005. június 2-i levelében Ön az Eljárási Szabályzat 35. cikkének (2) bekezdése alapján 
felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Bizottság fentiekben említett javaslatának 
jogalapját.

Mivel a javaslat egyedüli jogalapja az EK-Szerződés 95. cikke, felvetődik a kérdés, nem 
kellene-e kiegészítő jogalapként használni a 175. cikk (1) bekezdését, mivel a javasolt rendelet 
VII. és VIII. címei a vegyi anyagok engedélyezésével és korlátozásával foglalkoznak és ezért 
elsődleges céljuk a környezet védelme.

A bizottság az előbbi kérdést a 2005. július 13-i és szeptember 15-i ülésein vizsgálta meg. 

Az Európai Bíróság szerint a jogalap megválasztása nem lehet szubjektív, hanem „a bírósági 
felülvizsgálat által nyomon követhető objektív tényezőkön kell alapulnia”2, mint a kérdéses 
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3 C-300/89, Bizottság contra Tanács ügy [1991] EHBT I-287, 10. pont
4 C-377/98, Hollandia contra Európai Parlament és Tanács ügy [2001] EHBT I-7079, 27. pont, idézett ügy C-
155/91, Bizottság contra Tanács, supra n. 23, 19-21. pontok
5 C-377/98 Hollandia contra Európai Parlament és Tanács [2001] EHBT I-7079, 27-28. pontok;  C-491/01 
British American Tobacco (Investments) és Imperial Tobacco ügy [2002] EHBT I-11453, 93-94. pontok
6 C-165/87 Bizottság contra Tanács ügy [1988] EHBT 5545, 11. pont
7 A szavazáskor az alábbi személyek voltak jelen: Giuseppe Gargani  (elnök), Rainer Wieland  (alelnök), 

intézkedés célja és tartalma3. Továbbá a döntő tényező az intézkedés fő célja kell, hogy 
legyen4.

Továbbá, a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a Szerződés általános cikke (mint a 95. cikk) 
kielégítő jogalapot képez, még akkor is, ha a szóban forgó intézkedés, alárendelt módon, olyan 
célt követ, amelyről a Szerződés külön cikke szól (mint a 174. cikk)5.

Mindazonáltal, ha azt a nézetet képviseljük, hogy a belső piac létrehozásának és működésének, 
valamint a környezetvédelemnek (és az egészségvédelemnek) a céljai szétválaszthatatlanul 
összefonódnak egymással, anélkül, hogy bármelyik is alá lenne rendelve a másiknak, vagy 
közvetett lenne a másik vonatkozásában, meg kellene fontolni, hogy mindkét jogalapot 
használni kellene, tekintve, hogy a 95. cikkre és a 175. cikk (1) bekezdésére is ugyanaz a 
döntéshozatali eljárás (együttdöntés) érvényes6. Mindamellett, a preambulumbekezdések és a 
javasolt intézkedés egészének értelmezése alapján (csak a javasolt rendelet VII. és VIII. cikke 
foglalkozik a vegyi anyagok engedélyezésével és korlátozásával, és kapcsolódnak így 
egyértelműen és elsődlegesen a környezethez) úgy tűnik, hogy a fő cél a közös piac létrehozása 
és működtetése, ami a 95. cikk hatálya alá esik, a környezetvédelemmel és az 
egészségvédelemmel, mint alárendelt célokkal együtt.

Mindenesetre van különbség a két jogi alap között, ami arra utal, hogy nem kompatibilisek.  

Először is, a 175. cikk rendelkezik a Régiók Bizottságával történő konzultációról, a 95. cikk 
pedig nem teszi ezt. Ha a kiegészítő jogi alapként bevonásra kerülne a 175. cikk (1) bekezdése, 
a Régiók Bizottságával történő konzultáció hiánya egy lényeges eljárási követelmény 
megszegését jelentené, s ez maga után vonhatná, hogy törvényességi kifogást emeljenek ellene 
a Bíróságon.

A másik oka annak, hogy a két cikk nem kompatibilis, hogy a 95. cikk megnehezíti a 
tagállamok számára, hogy olyan nemzeti jogalkotást tartsanak meg, vagy alakítsanak ki, 
amelyik szigorúbb követelményekkel rendelkezik, mint a végleges rendelet. Ugyanakkor a 175. 
cikk nagyobb teret hagy a tagállamoknak szigorúbb intézkedések elfogadására.

Ebből következik, hogy nem lehetséges az EK-Szerződés 175. cikk (1) bekezdését kiegészítő
jogi alapként bevonni a 95. cikk mellé.

Ennélfogva a 2005. szeptember 15-i ülésen a Jogi Bizottság, fogalmazója, Antonio López-
Instúriz White javaslatával összhangban úgy határozott, hogy 18 szavazattal 3 ellenszavazattal 
0 tartózkodással7 azt ajánlja, hogy tartsák meg az EK-Szerződés 95. cikkét jogi alapként, a 
175. cikk (1) bekezdésének bevonása nélkül.
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Antonio López-Istúriz White (a vélemény előadója), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, 
Nicole Fontaine (Syed Kamall-t helyettesítve), Janelly Fourtou (Diana Wallis-t helyettesítve), Monica Frassoni, 
Adeline Hazan (Katalin Lévait helyettesítve), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger (Alain 
Lipietz-t helyettesítve), Toine Manders (Viktória Mohácsit helyettesítve), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter 
Mayer, Manuel Medina Ortega (Andrzej Jan Szejna-t helyettesítve), Alexander Radwan (Piia-Noora Kauppi-t 
helyettesítve), Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Nicola Zingaretti, Andrzej Tomasz Zapałowski, 
Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Giuseppe Gargani


