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1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
2 Asia 45/86, komissio vastaan neuvosto [1987] Kok. 1493, kohta 5.
3 Asia C-300/89, komissio vastaan neuvosto [1991] Kok. I-287, kohta 10.
4 Asia C-377/98, Alankomaat vastaan Euroopan parlamentti ja neuvosto [2001] Kok. I-7079, kohta 27, 
viitaten asiaan C-155/91, komissio vastaan neuvosto, nro 23 yllä, kohdat 19-21.
5 Asia C-377/98 Alankomaat vastaan Euroopan parlamentti ja neuvosto [2001] Kok. I-7079, kohdat 27-28; 
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Aihe: Ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoittamisesta (Reach), 
Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja 
{pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan} asetuksen (EY) muuttamisesta
oikeusperusta (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))1

Arvoisa Karl-Heinz Florenz,

Pyysitte 2. kesäkuuta 2005 päivätyssä kirjeessä työjärjestyksen 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa tarkistamaan edellä mainitun komission ehdotuksen 
oikeusperustan.

Koska ehdotuksen ainoa oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 95 artikla, kyse on 
siitä, pitäisikö 175 artiklan 1 kohtaa käyttää lisäksi oikeusperustana sillä perusteella, että
ehdotetun asetuksen VII ja VIII osastot koskevat kemikaalien lupamenettelyä ja rajoituksia ja 
siksi niiden ensisijainen tavoite on ympäristönsuojelu.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua aihetta 13. heinäkuuta ja 15. syyskuuta 2005 pitämissään 
kokouksissa.

Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan oikeudellisen perustan valinta ei voi perustua yksittäiseen 
näkemykseen, vaan "sen on perustuttava tuomioistuimen tutkittavissa oleviin objektiivisiin 
seikkoihin"2, kuten kyseessä olevan toimen tavoitteeseen ja sisältöön3. Lisäksi toimen 
päätavoitteen tulee olla ratkaiseva tekijä4.

Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella perustamissopimuksen yleisen 
tason artikla (kuten 95 artikla) on riittävä oikeusperusta, vaikka kyseisellä toimella pyritäänkin 
toissijaisesti saavuttamaan perustamissopimuksen tietyn artiklan (kuten 174 artikla) tavoite5.
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asia C-491/01 British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco [2002] Kok. I-11453, kohdat 93-
94.
6 Asia C-165/87 komissio vastaan neuvosto [1988] Kok. 5545, kohta 11.
7 Seuraavat jäsenet olivat läsnä äänestyksessä: Giuseppe Gargani (puheenjohtaja), Rainer Wieland 
(varapuheenjohtaja), Antonio López-Istúriz White (valmistelija), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, 
Bert Doorn, Nicole Fontaine (Syed Kamallin puolesta), Janelly Fourtou (Diana Wallisin puolesta), Monica 
Frassoni, Adeline Hazan (Katalin Lévain puolesta), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger ( 
Alain Lipietzin puolesta), Toine Manders (Viktória Mohácsin puolesta), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter 
Mayer, Manuel Medina Ortega (Andrzej Jan Szejnan puolesta), Alexander Radwan (Piia-Noora Kaupin 
puolesta), Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Nicola Zingaretti, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav 
Zvěřina, Tadeusz Zwiefka .

Jos kuitenkin omaksutaan kanta, jonka mukaan sisämarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta 
sekä ympäristösuojelu (ja terveyden suojelu) ovat saumattomasti sidoksissa toisiinsa ilman, että
jokin niistä on vähäpätöisempi ja välillinen toisiin nähden, molempien oikeusperustojen käyttöä
voidaan harkita, sillä sekä 95 artiklassa että 175 artiklan 1 kohdassa määrätään samasta 
päätöksentekomenettelystä (yhteispäätösmenettely)6.  Kyseisestä ehdotetusta asetuksesta 
kokonaisuudessaan ja sen johdanto-osan kappaleista käy kuitenkin ilmi (ainoastaan ehdotetun 
asetuksen VII ja VIII osastot koskevat kemikaalien lupamenettelyä ja rajoituksia ja täten ne 
koskevat vain luultavasti ympäristöä), että sen päätavoitteita ovat sisämarkkinoiden 
toteuttaminen ja toiminta, jotka kuuluvat 95 artiklan soveltamisalaan, ja ympäristönsuojelu ja 
terveyden suojelu ovat sen lisätavoitteita.

Joka tapauksessa näiden kahden oikeusperustan välillä on eroja, joiden perusteella ne ovat 
yhteensopimattomia.

Ensinnäkin 175 artiklassa määrätään alueiden komitean kuulemisesta päinvastoin kuin 95 
artiklassa. Mikäli myös 175 artiklan 1 kohtaa käytetään oikeusperustana, alueiden komitean 
kuulematta jättämisellä rikottaisiin keskeistä menettelyyn liittyvää vaatimusta ja tämän 
perusteella olisi mahdollista esittää lainvastaisuusväite yhteisöjen tuomioistuimessa.

Toinen peruste näiden kahden artiklan yhteensopimattomuudelle on se, että 95 artikla 
vaikeuttaa jäsenvaltioiden sellaisen kansallisen lainsäädännön säilyttämistä tai kehittämistä, joka 
sisältää tiukempia vaatimuksia kuin lopullinen asetus. Sitä vastoin 175 artiklan nojalla 
jäsenvaltioilla on paremmat mahdollisuudet hyväksyä sitä tiukempia toimia.

Tämän perusteella ei ole mahdollista käyttää EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 
kohtaa oikeusperustana 95 artiklan lisäksi.

Näin ollen oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 15. syyskuuta pitämässään kokouksessa 
valmistelija Antonio López-Instúriz Whiten ehdotuksen mukaisesti äänin 18 puolesta ja 3 
vastaan (yksikään jäsen ei pidättäytynyt äänestyksestä)7 suosittaa, että ainoastaan EY:n 
perustamissopimuksen 95 artiklaa ilman 175 artiklan 1 kohtaa käytetään oikeusperustana.

Kunnioittavasti,

Giuseppe Gargani


