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Teema: Õiguslik alus: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja 
piiramist (REACH), millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ja 
muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) nr .../...{orgaaniliste 
saasteainete kohta} (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD1))

Lugupeetud hr Florenz

2. juuni 2005. aasta kirjas palusite õiguskomisjonil artikli 35 lõike 2 kohaselt hinnata eespool 
nimetatud komisjoni ettepaneku õiguslikku alust.

Kuna ettepaneku ainuke õiguslik alus on EÜ asutamislepingu artikkel 95, on küsimus selles, 
kas artikli 175 lõiget 1 tuleks kasutada täiendava õigusliku alusena põhjusel, et kavandatud 
määruse VII ja VIII jaotis käsitlevad kemikaalide kasutuse lubamist ja piiramist ning seetõttu 
on nende peamine eesmärk kaitsta keskkonda.

Komisjon arutas eespool nimetatud küsimust oma 13. juuli ja 15. septembri 2005. aasta 
koosolekutel.

Euroopa Kohtu arvamuse kohaselt ei ole õigusliku aluse valik subjektiivne, vaid "peab 
põhinema kohtulikult kontrollitavatel objektiivsetel teguritel"2, näiteks kõnealuse meetme 
eesmärgil ja sisul3. Lisaks sellele peab otsustav tegur olema meetme peamine eesmärk4.
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milles tsiteeritakse otsust kohtuasjas C-155/91: komisjon v. nõukogu, supra 23, punktid 19–21.
5 Otsus kohtuasjas C-377/98: Madalmaad v. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2001, lk I–7079, punktid 
27–28; otsus kohtuasjas C-491/01: British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, EKL 2002, lk 
I–11453, punktid 93–94.
6 Otsus kohtuasjas C-165/87: Komisjon v. nõukogu, EKL 1988, lk 5545, punkt 11.
7 Koosolekul hääletasid: Giuseppe Gargani (esimees), Rainer Wieland (aseesimees), Antonio López-Istśriz 
White (arvamuse koostaja), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Nicole Fontaine (Syed 
Kamalli eest), Janelly Fourtou (Diana Wallise eest), Monica Frassoni, Adeline Hazan (Katalin Lévai eest), Kurt 
Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger (Alain Lipietzi eest), Toine Manders (Viktória Mohįcsi eest), 
Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega (Andrzej Jan Szejna eest), Alexander 
Radwan (Piia-Noora Kauppi eest), Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Nicola Zingaretti, Andrzej 
Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

Lisaks sellele on asutamislepingu üldnorm (nagu artikkel 95) Euroopa Kohtu 
pretsedendiõiguse kohaselt piisav õiguslik alus, isegi kui kõnealuse meetmega püütakse 
kõrvaleesmärgina saavutada asutamislepingu erinormiga (nagu artikkel 174) taotletavat 
eesmärki5.

Kui aga võtta seisukoht, et siseturu rajamise ja toimimise ning keskkonnakaitse (ning 
terviskaitse) eesmärgid on üksteisega lahutamatult seotud, ilma et üks neist oleks teisene ja 
teiste suhtes kaudne, võiks kaaluda kahe õigusliku aluse kasutamist, sest sama 
otsustamismenetlus (kaasotsustamine) on sätestatud nii artiklis 95 kui ka artikli 175 lõikes 16. 
Kuid põhjendustest ja kavandatud määruse kui terviku lugemisest ilmneb (ainult kavandatud 
määruse VII ja VIII jaotis käsitlevad kemikaalide kasutuse lubamist ja piiramist ning on sellest 
tulenevalt väidetavalt peamiselt seotud keskkonnaga), et selle peamised eesmärgid on siseturu 
rajamine ja toimimine, mis kuulub artikli 95 reguleerimisalasse, ning keskkonnakaitse ja 
tervisekaitse on kõrvaleesmärgid.

Igal juhul on erinevused kahe õigusliku aluse vahel olemas, mis viitab sellele, et need on 
omavahel vastuolus. 

Kõigepealt tuleb arvestada, et artikliga 175 nähakse ette konsulteerimine regioonide 
komiteega, kuid artikliga 95 seda ette ei nähta.
Kui artikli 175 lõige 1 lisada täiendava õigusliku alusena, on regioonide komiteega 
konsulteerimata jätmine olulise menetlusnõude rikkumine ja võimaldab esitada Euroopa 
Kohtule vastuväite ebaseaduslikkuse osas.

Teine põhjus, mis võimaldab pidada nimetatud kahte artiklit vastuolus olevaks, on see, et 
artikkel 95 teeb liikmesriikidele raskemaks siseriiklike õigusaktide säilitamise või 
väljatöötamise, mis sisaldavad rangemaid nõudeid kui finaliseeritud määruses ette nähtud. Kuid 
artikli 175 kohaselt saaksid liikmesriigid suuremas ulatuses vastu võtta rangemaid meetmeid.

Sellest järeldub, et EÜ asutamislepingu artikli 175 lõike 1 kasutamine õigusliku alusena lisaks 
artiklile 95 ei ole võimalik.

Sellest tulenevalt otsustas õiguskomisjon oma 2005. aasta 15. septembri koosolekul arvamuse 
koostaja hr Antonio López-Instúriz White'i ettepaneku kohaselt 18 poolthääle, 3 vastuhääle ja 
0 erapooletuga7 soovitada jätta õiguslikuks aluseks ainult EÜ asutamislepingu artikkel 95 ning 
mitte lisada artikli 175 lõiget 1.
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