
Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság — mivel 
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek e rendelet megsértése miatti szank
ciók alkalmazásához szükségesek, vagy legalábbis e rendel
kezéseket a Bizottsággal nem közölte — nem teljesítette a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezé
séről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag- 
ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosí
tásáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi 
irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 
2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parla
menti és tanácsi rendelet ( 1 ) 126. cikkéből eredő kötelezett
ségeit; 

— a Belga Királyságot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A Belga Királyság — mivel nem fogadott el minden, a REACH 
rendelet megsértése miatti szankciók alkalmazásához szükséges 
intézkedést, amelyeknek legkésőbb 2008. december 1-jéig 
hatályba kellett volna lépniük, vagy legalábbis erről a Bizott
ságot nem értesítette — nem teljesítette az e rendelet 126. 
cikkéből eredő kötelezettségeit. 

( 1 ) HL L 396., 1. o. 

Tribunal de première instance de Namur (Belgium) által 
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iránti kérelem — André Rossius kontra État belge — SPF 
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1. Az Európai Unió jogának következő rendelkezéseivel: 

1. Az 1992. február 7-én Maastrichtban aláírt, az 
Európai Unióról szóló szerződést módosító, 2007. 
december 13-án aláírt, 2009. december 1. óta hatályos 
Lisszaboni Szerződés 6. cikkével, amely kimondja: „Az 
Unió elismeri az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
2000. december 7-i, Strasbourgban 2007. december 
12-én kiigazított szövegében foglalt jogokat, szabadsá
gokat és elveket; e Charta ugyanolyan jogi kötőerővel 
bír, mint a Szerződések. (…)”; 

2. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának ( 1 ) 35. cikkével, 
amely szerint: „(…) mindenkinek joga van megelőző 
egészségügyi ellátás igénybevételéhez, továbbá orvosi 
kezeléshez. Valamennyi uniós politika és tevékenység 
meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az 
emberi egészségvédelem magas szintjét”; 

az Európai Unió alapját képező, a Lisszaboni Szerződés 
preambulumában lefektetett általános elvekkel összhangban 
értelmezve, 

ellentétes-e, hogy egy tagállam, a jelen esetben Belgium 
továbbra is lehetővé teszi területén feldolgozott, dohány
zásra szolgáló dohánytermékek gyártását, importálását, 
reklámozását és forgalmazását úgy, hogy ugyanez a tagállam 
hivatalosan elismeri, hogy ezek a termékek súlyosan károsak 
azoknak az egészségére, akik használják ezeket, és amelyeket 
számos tartós egészségkárosodást okozó betegség és korai 
halálozás okaként tartanak számon, ami azok betiltását 
indokolná? 

2. Az Európai Unió jogának következő rendelkezéseivel: 

1. Az 1992. február 7-én Maastrichtban aláírt, az Európai 
Unióról szóló szerződést módosító, 2007. december 13- 
án aláírt, 2009. december 1. óta hatályos Lisszaboni 
Szerződés 6. cikkével, amely kimondja: „Az Unió elis
meri az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2000. 
december 7-i, Strasbourgban 2007. december 12-én 
kiigazított szövegében foglalt jogokat, szabadságokat és 
elveket; e Charta ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint a 
Szerződések. (…)”;
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2. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. cikkével, 
amely szerint: „(…) mindenkinek joga van megelőző 
egészségügyi ellátás igénybevételéhez, továbbá orvosi 
kezeléshez. Valamennyi uniós politika és tevékenység 
meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az 
emberi egészségvédelem magas szintjét”; 

az Európai Unió alapját képező, a Lisszaboni Szerződés 
preambulumában lefektetett általános elvekkel összhangban 
értelmezve, 

ellentétes-e, hogy a belga jog következő rendelkezései: 

Loi générale sur les douanes et accises coordonnée par arrêté 
royal du 18 juillet 1977 (a vámokról és jövedéki adókról 
szóló, 1977. július 18-i királyi rendelettel egységes szerke
zetbe foglalt általános törvény) (Moniteur belge, 1977. szep
tember 21.), amelyet az 1978. július 6-i törvény 1. cikke 
megerősített (Moniteur belge 1978. augusztus 12.); 

Loi du 10 juin 1997 relative au régime général, á la déten
tion, á la circulation et aux contrôles des produits soumis á 
accise (a jövedéki termékekkel kapcsolatos általános szabá
lyokról, azok birtoklásáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről 
szóló, 1997. június 10-i törvény) (Moniteur belge 1997. 
augusztus 1.); 

Loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs 
manufacturés (a feldolgozott dohánytermékek adózásának 
szabályairól szóló, 1997. április 3-i törvény (Moniteur 
belge 1997. augusztus 1.), amelyet módosított a 2006. 
november 26-i örvény (Moniteur belge 2006. december 8.); 

felhatalmazzák a belga államot, hogy jövedéki adók címén 
adózás alapjának tekintse a dohányzásra szolgáló feldolgo
zott dohánytermékeket, amikor: 

Egyrészt az említett állam hivatalosan elismeri, hogy ezek a 
termékek súlyosan károsak azoknak az egészségére, akik 
használják ezeket, és amelyeket számos tartós károsodást 
okozó betegség és korai halálozás okaként tartanak számon, 
ami azok betiltását indokolná; 

Másrészt ezzel ellentmond önmagának, mivel az eltűnést 
hatékonyan elősegítő intézkedések elfogadása mellett 
előnyben részesíti az adóbevételt minden más valóban elret
tentő hatással szemben? 

( 1 ) HL C 364., 1. o. 
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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Az Európai Unió jogának következő rendelkezéseivel: 

1. Az 1992. február 7-én Maastrichtban aláírt, az Európai 
Unióról szóló szerződést módosító, 2007. december 13- 
án aláírt, 2009. december 1. óta hatályos Lisszaboni 
Szerződés 6. cikkével, amely kimondja: „Az Unió elis
meri az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2000. 
december 7-i, Strasbourgban 2007. december 12-én 
kiigazított szövegében foglalt jogokat, szabadságokat és 
elveket; e Charta ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint a 
Szerződések. (…)”; 

2. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának ( 1 ) 35. cikkével 
amely szerint: „(…) mindenkinek joga van megelőző 
egészségügyi ellátás igénybevételéhez, továbbá orvosi 
kezeléshez. Valamennyi uniós politika és tevékenység 
meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az 
emberi egészségvédelem magas szintjét”; 

az Európai Unió alapját képező, a Lisszaboni Szerződés 
preambulumában lefektetett általános elvekkel összhangban 
értelmezve,
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