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Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ο Πρόεδρος

Κύριο Karl-Heinz Florenz
Πρόεδρο
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Νομική βάση της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τ
ου Συμβουλίου σχετικά με την Καταχώριση, την Αξιολόγηση, την Αδειοδότησ
η και τον Περιορισμό Χημικών Προϊόντων (REACH), με τη σύσταση ενός Ευ
ρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και σχετικά με την τροποποίηση τ
ης Οδηγίας 1999/45/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) {σχετικά με τους ανθεκτικο
ύς οργανικούς ρύπους} ((COM(2003)0644 – C6-0530/2003 –
2003/0256(COD))1

Αξιότιμε κύριε Florenz,

Με επιστολή της 2ας  Ιουνίου 2005, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να εξετά
σει τη νομική βάση της προαναφερθείσας πρότασης της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο
35, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Εκτιμώντας ότι η πρόταση έχει μόνο ως νομική βάση το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, γεννάτ
αι το ερώτημα εάν το άρθρο 175, παράγραφος 1, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη ν
ομική βάση, για τον λόγο ότι οι Τίτλοι VII και VIII του προτεινόμενου Κανονισμού ασχολού
νται με την αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων και, κατά συνέπεια, έχο
υν ως πρώτιστο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επιτροπή εξέτασε το προαναφερθέν ερώτημα κατά τις συνεδριάσεις της στις 13 Ιουλίου κα
ι 15 Σεπτεμβρίου 2005.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο η επιλογή νομικής βάσης δεν είναι υποκειμενική αλλά "πρέπει να
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στηρίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες οι οποίοι είναι επιδεκτικοί σε δικαστική επανεξέτα
ση"2 όπως ο στόχος και το περιεχόμενο του οικείου μέτρου3. Επιπλέον, ο αποφασιστικός παρ
άγοντας πρέπει να είναι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός του μέτρου4.

Επιπλέον, με τη νομολογία του Δικαστηρίου, ένα γενικό άρθρο της Συνθήκης (όπως το άρθρ
ο 95) αποτελεί ικανοποιητική νομική βάση, ακόμα και εάν το οικείο μέτρο επίσης επιδιώκει, 
δευτερευόντως, να πετύχει στόχο που επιδιώκει ειδικό άρθρο της Συνθήκης (όπως το άρθρο
174)5.

Ωστόσο, εάν ακολουθηθεί η άποψη ότι οι στόχοι της εγκαθίδρυσης και της λειτουργίας της ε
σωτερικής αγοράς και της προστασίας του περιβάλλοντος (και της προστασίας της υγείας) εί
ναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους χωρίς κάποιος από αυτούς να έχει την πρώτη ή την δ
εύτερη θέση, θα ήταν δυνατόν να εξεταστεί η περίπτωση του να χρησιμοποιηθούν και οι δύο
νομικές βάσεις, δεδομένου ότι η ίδια διαδικασία λήψης αποφάσεων (συναπόφαση) ορίζεται
τόσο στο άρθρο 95 όσο και στο άρθρο 175(1)6.  Ωστόσο, θα φανεί τόσο από τις παραγράφου
ς όσο και από την ανάγνωση του προτεινόμενου μέτρου στο σύνολό του (μόνο οι Τίτλοιo
VII και VIII του προτεινόμενου κανονισμού ασχολούνται με την αδειοδότηση και τον περιο
ρισμό της χρήσης χημικών προϊόντων και, επομένως, έχουν, κατά τα φαινόμενα, ως πρώτιστ
ο αντικειμενικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος) ότι οι βασικοί στόχοι του είναι η ε
γκαθίδρυση και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του άρθρου
95, με δευτερεύοντες στόχους την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της υγεί
ας.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο νομικών βάσεων πράγμα που συνεπ
άγεται ότι είναι ασύμβατες.

Πρώτον, ενώ το άρθρο 175 προβλέπει διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών, το άρ
θρο 95 δεν ορίζει κάτι τέτοιο.  Εάν το άρθρο 175, παράγραφος 1, προστεθεί ως συμπληρωμα
τική νομική βάση, η απουσία διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών θα οδηγήσει
σε παραβίαση μιας βασικής διαδικαστικής απαίτησης, με αποτέλεσμα να δοθεί η δυνατότητα
να υπάρξει καταγγελία ενώπιον του Δικαστηρίου για παράνομη διαδικασία.

Ένας δεύτερος λόγος που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα δύο άρθρα είναι ασύμβατα είναι ότι
το άρθρο 95 καθιστά δυσκολότερο για τα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να αναπτύξουν εθνι
κή νομοθεσία που περιλαμβάνει αυστηρότερες απαιτήσεις από ό,τι στην τελική έκδοση του κ
ανονισμού. Αντιθέτως, στο πλαίσιο του άρθρου 175, τα κράτη μέλη θα είχαν μεγαλύτερη ελε
υθερία να υιοθετήσουν αυστηρότερα μέτρα.
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7 Ήταν παρόντες στην ψηφοφορία οι εξής βουλευτές: Giuseppe Gargani (Πρόεδρος), Rainer Wieland (Αντιπρό
εδρος), Antonio López-Istúriz White (συντάκτης γνωμοδότησης), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, 
Bert Doorn, Nicole Fontaine (αναπλ. Syed Kamall), Janelly Fourtou (αναπλ. Diana Wallis), Monica Frassoni, 
Adeline Hazan (αναπλ. Katalin Lévai), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger (αναπλ. Alain
Lipietz), Toine Manders (αναπλ. Viktória Mohácsi), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel
Medina Ortega (αναπλ. Andrzej Jan Szejna), Alexander Radwan (αναπλ. Piia-Noora Kauppi), Aloyzas Sakalas, 
Francesco Enrico Speroni, Nicola Zingaretti, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka .

Συνεπάγεται ότι δεν είναι δυνατόν το άρθρο 175, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ να προστ
εθεί ως νομική βάση, παράλληλα με το άρθρο 95.

Κατά συνέπεια, κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Σεπτεμβρίου 2005 και σύμφωνα με την πρότ
αση που υπέβαλε ο συντάκτης γνωμοδότησης κ. Antonio López-Instúriz White, η Επιτροπή
Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, με 18 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 0 αποχές7, να συστήσουν στη
ν επιτροπή σας να διατηρήσει το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ ως νομική βάση χωρίς την προσ
θήκη του άρθρου 175, παράγραφος 1.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Giuseppe Gargani


