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Tisztelt Elnök Úr!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság elnöke 2006. október 4-i levelében felkérte a 
Jogi Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a fent említett bizottsági javaslat jogalapja 
érvényes és megfelelő-e. Felhívta a figyelmet arra, hogy bizottsága a rendelettervezet 
jogalapjának megváltoztatásáról szóló módosítást fogadott el azért, hogy a jelenlegi jogalapot 
– az EK-Szerződés 95. cikkét – az EK-Szerződés 37. cikkével egészítse ki. 

A fenti kérdést a bizottság 2006. december 11-i ülésén az eljárási szabályzat 35. cikkének (3) 
bekezdése szerint megvizsgálta.

Az EK-Szerződés vonatkozó rendelkezései

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 
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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 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 
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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.

37. cikk
(1) A közös agrárpolitika irányvonalának meghatározása érdekében a Bizottság e szerződés 
hatálybalépését követően haladéktalanul konferenciára hívja össze a tagállamokat azzal a céllal, 
hogy agrárpolitikájukat – különösen forrásaik és szükségleteik mérlegének felállításával –
összehasonlítsák.

(2) Az (1) bekezdésben említett konferencia munkájának figyelembevételével a Bizottság e 
szerződés hatálybalépésétől számított két éven belül, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal 
folytatott konzultációt követően javaslatokat terjeszt elő a közös agrárpolitika kidolgozására 
és végrehajtására, beleértve a nemzeti rendtartásoknak a 34. 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.

A Tanács, az általa adott esetben kibocsátott ajánlások sérelme nélkül, a Bizottság javaslata 
alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően minősített többséggel 
rendeleteket, irányelveket vagy határozatokat fogad el.

(3) A Tanács minősített többséggel és a (2) bekezdésnek megfelelően a nemzeti piaci 
rendtartásokat a 34. cikk (1) bekezdése szerinti közös piacszervezéssel válthatja fel, ha

a) a közös piacszervezés azoknak az ilyen intézkedést ellenző tagállamoknak, amelyek a 
kérdéses termeléssel kapcsolatban saját nemzeti piaci rendtartással rendelkeznek, az érintett 
termelők foglalkoztatására és életszínvonalára vonatkozóan egyenértékű biztosítékot nyújt; 
ennek során a lehetséges alkalmazkodás és a szükséges szakosodás ütemét is figyelembe kell 
venni, és

b) ez a közös piacszervezés a nemzeti piacon fennálló feltételekhez hasonló feltételeket biztosít 
a Közösségen belüli kereskedelem számára.

(4) Ha egyes nyersanyagokra vonatkozóan a közös piacszervezést azt megelőzően hozzák 
létre, hogy a megfelelő feldolgozott termékekre már létezne közös piacszervezés, a harmadik 
országokba irányuló kivitelre szánt feldolgozott termékekhez felhasznált nyersanyagok a 
Közösségen kívülről is behozhatók.
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A rendelettervezet tartalma

A Bizottság azért fogadta el e javaslatot, hogy frissítse a szeszes italok közösségi 
szabályozását. A rendelettervezet célja többek között:

a szeszes italokra vonatkozó jelenlegi joganyagon alapuló rendelet •
alkalmazhatóságának, olvashatóságának és egyértelműségének fokozása;
a szeszes italokra vonatkozó két rendelet egy rendeletben való egyesítése;•
a szeszes italokra vonatkozóan jól meghatározott politika bevezetése a jelenlegi •
termék-meghatározásokon alapuló három termékkategória alapján;
rugalmasság bevezetése a mellékletek módosítására vonatkozó hatáskörnek az Európai •
Parlament és a Tanács jelenlegi együttdöntési eljárása alól a szeszes italokkal 
foglalkozó irányítóbizottság által támogatott Bizottság részére történő átruházásával;
a rendeleteknek az új műszaki követelményekhez történő hozzáigazítása;•
a rendeleteknek a WTO követelményeihez történő hozzáigazítása, ideértve a TRIPs-•
egyezményt is;
új földrajzi megjelölések elismerését vezérlő kritériumok meghatározása.•

A rendeletre irányuló javaslat négy fejezetből és három mellékletből áll:

I. fejezet: „A szeszes italok meghatározása” megállapítja a szeszes italok alapvető
fogalommeghatározását és kategorizálását.

A szeszes italok három kategóriáját állapítják meg:
- „párlatok”: A szeszes italok exkluzív csoportja, amely kizárólag a termék legtisztább formáját 
foglalja magában, nem tartalmaz mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt, és kizárólag természetes 
aromaanyagot tartalmaz, például rum, whisky, brandy stb.
- „különleges szeszes italok”: A szeszes italok külön csoportja, amely tartalmazhat mez
őgazdasági eredetű etil-alkoholt és természetazonos aromát, de kizárólag pontosan 
meghatározott és korlátozott módon, például gin, vodka, likőr stb.
- „egyéb szeszes italok”: Azon termékek nyílt csoportja, amelyek tartalmazhatnak mez
őgazdasági eredetű etil-alkoholt, valamint aromaanyagot, édesítőszereket és másokat.

A II. fejezet foglalkozik a szeszes italok meghatározásával, kiszerelésével és címkézésével.

A rendeletre irányuló javaslat a kialakult hagyományok és osztályok alapján egységes rendszert 
hoz létre. Célja, hogy a fogyasztó egyértelmű információval rendelkezzen a termék jellegére 
vonatkozóan, és kötelezi a gyártót, hogy a fogyasztó megtévesztésének elkerüléséhez 
szükséges valamennyi információt rendelkezésre bocsássa.

A III. fejezet az Európai Közösség nemzetközi kötelezettségei alapján meghatározza a 
földrajzi megjelölésekre vonatkozó szabályokat.
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2 C-155/91 sz. eset Bizottság kontra Tanács [1993] EBHT I-939 o. (7) bekezdés 

Jelenleg a 1576/89/EGK rendelet II. mellékletében felsorolt földrajzi megjelöléseket e rendelet 
átveszi, ideértve azokat a földrajzi megjelöléseket, amelyekről jelenleg a 1576/89/EGK 
rendeletben Grappaként, Kornként, Pacharanként, Ouzoként stb. rendelkeznek. A bíróság 
legújabb ítélkezési gyakorlatának figyelembevétele céljából azonban a rendelet úgy rendelkezik, 
hogy az ezekre a földrajzi megjelölésekre vonatkozó műszaki dokumentációkat a rendelet 
hatálybalépését követő hét éven belül közzé kell tenni.

A TRIPs-egyezményben meghatározott kritériumok tükröződnek az új rendeletben, és alapul 
szolgálnak új földrajzi megjelöléseknek a rendelet III. mellékletében történő bevezetéséhez.

A III. fejezet említést tesz a III. mellékletről is, amely az elismert földrajzi megjelöléseket 
egyenként sorolja fel..

A IV. fejezet az általános, átmeneti és záró intézkedésekkel zárul.

Az I. melléklet a szeszes italok gyártására vonatkozó technikai meghatározásokat tartalmazza.

A II. melléklet tartalmazza a rendelet által megállapított kategóriákba sorolt szeszes italokat a 
termékek jellemzőinek rendszerezett és következetes felsorolásával.

A III. melléklet a fent leírtak szerint felsorolja a földrajzi megjelöléseket.

A probléma

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság elnökének levele szerint a bizottságban a 
jogalapnak a Szerződés 37. cikkével történő kiegészítésére irányuló módosítást fogadtak el.  
Ez tükrözi a szeszes italok mezőgazdasági termékként betöltött fontos szerepét, valamint azt, 
hogy az előző, azonos tárgyú rendelet joglapja az EGK-Szerződés 43. és 100. cikke volt.

Értékelés

A Bíróság következetesen kitartott amellett, hogy a Közösség hatásköreinek struktúrája 
összefüggésében az egyes intézkedések jogalapját bírósági felülvizsgálatra alkalmas, objektív 
tényezők alapján kell megválasztani. E tényezők különösen az intézkedés célját és tartalmát 
érintik.2

A rendeletre irányuló javaslat rendelkezései alapján úgy tűnik, hogy a javaslat középpontjában 
a szeszes italok meghatározására, megnevezésére, kiszerelésére és címkézésére vonatkozó
szabályok egyértelműsítése áll a már létező jogszabály alkalmazhatóságának és 
olvashatóságának javítása és a szeszes italokra vonatkozó, jól megalapozott politika 
bevezetése érdekében. 
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3 C-164/97 & C-165/97 sz. közös ügyek Európai Parlament kontra Tanács [1999] EBHT I-1139 o. (14) 
bekezdés.
4 C-187/93 sz. eset Parlament kontra Tanács EBHT I-2857 o. (28) bekezdés 

Világos azonban, hogy egy ilyen jellegű jogszabály a mezőgazdaságra is hatással van, mivel a 
javasolt rendelet kimondja, hogy a szeszes italok gyártása során felhasznált etil-alkohol 
kizárólag mezőgazdasági eredetű lehet.

Ezért kell eldönteni, hogy szükséges-e az EK-Szerződés 37. cikkének további jogalapként 
történő beillesztése. Konkrétabban, meg kell vizsgálni, hogy a javasolt intézkedés elsősorban 
egy bizonyos intézkedési területre vonatkozik-e – mely terület csak esetlegesen érint más 
politikákat –, avagy az intézkedés valamennyi vonatkozása azonos mértékben lényeges. Az els
ő esetben csak egy jogalapot kellene alkalmazni, míg a másodikban az intézménynek a jogi 
aktust azon rendelkezésekkel összhangban kellene elfogadnia, amelyeken illetékessége 
nyugszik. Minden esetre, amennyiben az érintett rendelkezésekből fakadó eljárások nem 
összeegyeztethetők, nem alkalmazható kettős jogalap, hanem a kettő közül egyet kell 
kiválasztani.3.  

Jelen esetben az aktus elfogadására irányuló, az EK-Szerződés 37. és 95. cikkéből következő
eljárások összeegyeztethetők, mivel a Tanács minősített többség alapján történő fellépéséről 
rendelkeznek. A 37. cikk azonban konzultációs eljárást, míg a 95. cikk együttdöntési eljárást ír 
elő. Nem teremt kötelező érvényű precedenst az, hogy korábban az erre a területre irányuló
jogalkotás a Szerződés cikkeinek hasonló összekapcsolását írta elő, kiváltképp, mivel a 
Bíróság nem hozott határozatot e jogalapok együttes alkalmazásáról.

Ebben az összefüggésben, a szóban forgó javasolt aktus esetében az EK-Szerződés 37. cikke 
nem szolgálhat jogalapul a következők miatt: 

Először is, a 37. cikk kizárólag az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt termékekre 
vonatkozik, ami kizárja a jelen javaslat tárgyát képező „brandyket, likőröket és egyéb szeszes 
italokat”.

Másodsorban, bár a rendelettervezetben szereplő intézkedések valószínűleg pozitív hatással 
lesznek az etilalkohol-termelésre és értékesítésre, e hatás csupán másodlagos és esetleges 
ahhoz az elsődleges célhoz képest, amely a szeszes italok meglévő szabályozásának javítására 
irányul a belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében. 

Végezetül egyáltalán nem befolyásolja a jelenlegi rendeletre irányuló javaslat megfelelő
jogalapjának kiválasztását az, hogy az 1567/89/EGK rendelet alapját az EK-Szerződés 95. és 
37. cikke nyújtja. A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint az egyes jogi aktusok 
megfelelő jogalapját az adott intézkedés tartalma és célja szerint kell megválasztani, nem pedig 
az azonos tárgyú korábbi jogi aktusok által megvalósított célkitűzések alapján.4

Következtetések

Következésképpen a rendelettervezet jogalapját az EK-Szerződés 95. cikke nyújtja, mivel az 
EK-Szerződés 37. cikkével való kiegészítésre vonatkozó feltételek nem teljesülnek.
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5 A szavazáson részt vett: Giuseppe Gargani (elnök), Rainer Wieland (alelnök), Maria Berger, Carlo Casini, 
Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner és 
Jaroslav Zvěřina.

A Jogi Bizottság 2006. december 11-i ülésén ennek megfelelően egyhangúlag úgy határozott,5

hogy a rendelettervezett jogalapjának csak az EK-Szerződés 95. cikkét javasolja.

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Giuseppe Gargani


