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EUSZ 3. cikk (5) bek.



Az Unió célja:

„a világ többi részéhez fűződő kapcsolataiban az Unió védelmezi
és érvényre juttatja (…) érdekeit”, illetve
„hozzájárul (…) a nemzetközi jog szigorú betartásához és
fejlesztéséhez”.
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Jogi regionalizmus (ILC)


a nemzetközi jog történelmi, kulturális vagy meghatározott jogi
tradíciók által fémjelzett megközelítése;



a nemzetközi jog regionális szabályok hatályának fokozatos
kiterjesztése útján történő fejlődése;



az a törekvés, hogy földrajzi kivételeket állapítsanak meg a
nemzetközi jog univerzális szabályainak alkalmazása alól.


kizárólag az adott régió államaiban érvényesül valamely nemzetközi
szabály, vagy



a régió államaiban az egyébként univerzális hatályú szabály nem
érvényesül
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Uniós jogi regionalizmus



szerződések urai, EUB, Bizottság törekvése, hogy a TÁ-okban
és között érvényesülő szabályokat elszigeteljék egyes
nemzetközi jogi normák érvényesülésével szemben (Dawar)




cél: uniós jog autonómiájának, elsőbbségének védelme

kategóriák: csatlakozás előtt és után alkalmazott eszközök
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Csatlakozás előtt: EUMSZ 351. cikk


Az egyrészről egy vagy több tagállam, másrészről egy vagy több
harmadik állam által egymás között 1958. január 1-je előtt, illetve a
csatlakozó államok esetében a csatlakozásukat megelőzően kötött
megállapodásokból eredő jogokat és kötelezettségeket a
Szerződések rendelkezései nem érintik.



Annyiban, amennyiben ezek a megállapodások nem egyeztethetőek
össze a Szerződésekkel, az érintett tagállam vagy tagállamok
megteszik a megfelelő lépéseket a megállapított
összeegyeztethetetlenség kiküszöbölésére. A tagállamok e cél
érdekében szükség esetén segítséget nyújtanak egymásnak, és
amennyiben indokolt, egységes magatartást tanúsítanak.
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„Megfelelő lépés”


Harmadik államokkal




Nemzetközi szerződés felmondása: C-62/98 Bizottság kontra
Portugália és C-84/98 Bizottság kontra Portugália

TÁ-ok egymás között?


felülírja az uniós jog, ha nincs harmadik állam: C‑478/07.
Budĕjovický Budvar



fel kell mondani: C-284/16 Achmea
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Csatlakozás után: elválasztó klauzulák

ILC:


nem Unió-specifikus jelenség



fajtái: teljes, részleges, opcionális

Unió: 80-as évektől




„Az Európai Gazdasági Közösség tagjai kölcsönös kapcsolataikban közösségi
szabályokat alkalmaznak, így nem alkalmazzák az ezen egyezményből eredő
szabályokat, azzal a kivétellel, ha az adott tárgykörre nézve nincs közösségi szabály.”

Funkció:


Kifelé: tájékoztatja harmadik feleket



Befelé: kizárja TÁ-közi alkalmazást, uniós jog érvényesül

„Lázadás”
az
elválasztó
klauzulákkal
z
szemben




WTO uruguay-i fordulója, UNESCO kulturális kifejezésmódok egyezmény: vegyes szerződés, TÁok vetik el


Uniós hatáskörök kiterjesztése ellen



Kulturális javak belső piac alá rendelése ellen

ECT: harmadik felek ellenállása nyomán vetik el




Bizottság: „beleértett elválasztó klauzula” a travaux préparatoires alapján

Veszély:


TÁ-ok tartós, egybevágó gyakorlattal szokásjogként nem alkalmazzák az egyezményt



DE: harmadik felek hivatkozhatnak a tagállamok szerződésszegésére (nem kell, hogy
kihasson rájuk), represszáliát fogadhatnak el
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Veszély: harmadik felek egy, a jövőben változó tartalmú jogrend alkalmazására bólintanak rá.






Elválasztó klauzulák kritikája

Megoldás: TÁ-ok sem alkalmazhatnak maguk között a szerződés tárgyával és céljával összeegyeztethetlen jogot –
harmadik felek csak közösségi jog adott állapotához járultak hozzá (ILC Study Group)

TÁ-ok között alkalmazott uniós jog kihathat harmadik felekre!


C-222/94 Bizottság kontra Egyesült Királyság-ügy: AVMS irányelv másként határozta meg a műsorszolgáltatót, mint
1989-es határok nélküli televíziózásról szóló ET egyezmény



UK: AVMS „abba a lehetetlen helyzetbe hozná a tagállamokat, hogy vagy a nemzetközi jogból, vagy a közösségi
jogból eredő kötelezettségeiket kell megszegniük”.



Végül ET egyezményt módosították a fragmentáció elkerülésére

Elválasztó klauzulák megváltoztatják nemzetközi szerződések uniós normahierarchiában elfoglalt pozícióját:
TÁ-ok között alkalmazott másodlagos jog lehet ellentétes nemzetközi szerződéssel (Smrkolj 2008)
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Konklúzió



EUMSZ 351. cikk és elválasztó klauzulák uniós jog autonómiáját
és elsőbbségét védik



TÁ-ok és harmadik felek nem maradéktalanul elégedettek:


Beleértett elválasztó klauzula



Közösségi jog kihathat harmadik felekre



Uniós jogforrási hierarchia sérülhet
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