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Věc: Právní základ návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, 
vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (REACH), o zřízení Evropské
agentury pro chemikálie a o změně směrnice 1999/45/ES a nařízení (ES) 
{o perzistentních organických znečišťujících látkách}(KOM(2003)0644 –
C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))1

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 2. června 2005 jste v souladu s čl. 35 odst. 2 jednacího řádu požádal Výbor 
pro právní záležitosti o ověření právního základu výše uvedeného návrhu Komise.

Ačkoli jediným právním základem návrhu je článek 95 Smlouvy o ES, zůstává otázkou, zda by 
neměl být čl. 175 odst. 1 použit jako dodatečný právní základ z toho důvodu, že hlavy VII a 
VIII navrhovaného nařízení se zabývají povolováním a omezováním chemikálií, a jejich 
hlavním cílem je tedy ochrana životního prostředí.

Výbor projednal výše uvedenou otázku na schůzích ve dnech 13. července a 15. září 2005.

Podle Soudního dvora není výběr právního základu subjektivní, ale „musí být založen na 
objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu“2 co do cíle a obsahu dotyčného 
opatření 3. Rozhodujícím faktorem by měl být dále hlavní cíl opatření4.
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Podle precedenčního práva Soudního dvora je navíc obecný článek Smlouvy (jako je článek 
95) dostatečným právním základem, přestože vedlejší cíl dotyčného opatření odpovídá cíli
specifického článku Smlouvy (jako je článek174)5.

Avšak vzhledem k tomu, že cíl vytvoření a fungování vnitřního trhu a cíl ochrany životního 
prostředí (a ochrany zdraví) jsou spolu vzájemně neodlučitelně spjaty, aniž by jeden byl vůči 
druhému druhořadý a nepřímý, lze zvážit, zda není nutno použít oba dva právní základy, 
vzhledem k tomu, že jak článek 95, tak čl. 175 odst. 16 stanoví týž rozhodovací postup
spolurozhodování. Z bodů odůvodnění a ze čtení navrhovaného opatření jako celku (pouze 
hlavy VII a VIII navrhovaného nařízení se zabývají povolováním a omezováním použití
chemikálií a  pravděpodobně se tedy primárně zaměřují na životní prostředí) vyplývá, že 
hlavním předmětem je zřízení a fungování vnitřního trhu, což náleží do působnosti článku 95 
společně s ochranou životního prostředí a s ochranou zdraví jako přidruženými oblastmi.

V každém případě existují mezi oběma právními základy rozdíly, které jsou neslučitelné.

Zaprvé zatímco článek 175 stanoví konzultaci s Výborem regionů, článek 95 nikoli. Kdyby byl 
čl. 175 odst. 1 připojen jako dodatečný právní základ, pak by skutečnost, že Výbor regionů
nebyl konzultován, představovala porušení základních formálních náležitostí a umožnila vznést 
námitku protiprávnosti u Soudního dvora.

Druhým důvodem, proč jsou oba články vzájemně neslučitelné je, že článek 95 ztěžuje 
členským státům zachování či rozvoj národní legislativy, která zahrnuje přísnější požadavky ne
ž ve finalizovaném nařízení. Podle článku 175 by členské státy měly naopak mít širší prostor 
k přijetí přísnějších opatření.

Z toho vyplývá, že připojit čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES jako právní základ vedle článku 95
není možno. 

V důsledku toho na schůzi dne 15. září 2005 a v souladu s návrhem, který učinil navrhovatel 
Antonio López-Instúriz White, Výbor pro právní záležitosti rozhodl 18 hlasy proti 3, přičemž
se žádný poslanec nezdržel hlasování7, že Vám doporučuje zachovat článek 96 Smlouvy o ES  
jako právní základ, aniž by byl doplněn o čl. 175 odst. 1.
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