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Dėl: Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl cheminių medžiag
ų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo (REACH), Europos 
cheminių medžiagų agentūros įsteigimo ir Direktyvos 1999/45/EB bei 
Reglamento (EB) {dėl patvarių organinių teršalų} dalinio pakeitimo teisinio 
pagrindo (KOM(2003)0644 – C6 0530/2003 – 2003/0256(COD))1

Gerbiamasis K. H. Florenz,

2005 m. birželio 2 d. laišku Jūs paprašėte Teisės reikalų komiteto, vadovaujantis Darbo 
tvarkos taisyklių 35 straipsnio 2 dalimi, pateikti nuomonę apie pirmiau nurodytą Komisijos pasi
ūlymo teisinį pagrindą.

Kadangi pasiūlymas pagrįstas vien EB sutarties 95 straipsniu, kyla klausimas, ar papildomu 
teisiniu pagrindu neturėtų būti 175 straipsnio 1 dalis, nes siūlomo reglamento VII ir VIII antra
štinėse dalyse reglamentuojamas leidimų naudoti chemines medžiagas teikimas ir joms taikomi 
apribojimai, tad pagrindinis jo tikslas – aplinkos apsauga.

Per 2005 m. liepos 13 d. ir rugsėjo 15 d. posėdžius komitetas apsvarstė pirmiau nurodytą
klausimą.

Teisingumo Teismo nuomone, teisinio pagrindo parinkimas nėra subjektyvus, „jis turi būti 
paremtas objektyviais veiksniais, kuriuos galima patikrinti teismine tvarka“2, pvz., nagrinėjamo 
teisės akto tikslu ir turiniu3. Be to, lemiamas vaidmuo turėtų tekti pagrindiniam teisės akto 
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tikslui4.

Be to, vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika, bendro pobūdžio Sutarties straipsnis 
(pavyzdžiui, 95 straipsnis) yra užtektinai pagrįstas teisinis pagrindas net tuomet, kai nagrin
ėjamu teisės aktu be kita ko siekiama nepagrindinės svarbos tikslo, kurio siekia tam tikras 
Sutarties straipsnis (pavyzdžiui, 174 straipsnis)5.

Tačiau jei būtų manoma, kad vidaus rinkos ir aplinkosaugos (bei sveikatos apsaugos) sukūrimo 
ir veikimo tikslai tarp savęs susiję taip glaudžiai, kad nė vienas iš jų nėra antraeilis arba 
netiesioginis kito atžvilgiu, būtų galima remtis dviem teisiniais pagrindais su sąlyga, kad ir 
95 straipsniui, ir 175 straipsnio 1 daliai taikoma ta pati sprendimo priėmimo procedūra (bendro 
sprendimo priėmimo procedūra)6.  Vis dėlto remiantis konstatuojamosiomis dalimis ir skaitant 
teisės akto pasiūlymą kaip visumą (tik VII ir VIII siūlomo reglamento antraštinės dalys 
reglamentuoja leidimų naudoti chemines medžiagas teikimą ir joms taikomus apribojimus, tad 
visų pirma jos neabejotinai susijusios su aplinka) būtų galima daryti išvadą, kad jo pagrindiniai į
95 straipsnio taikymo sferą patenkantys tikslai yra vidaus rinkos sukūrimas ir veikimas bei 
aplinkosauga ir sveikatos apsauga, kurioms tenka antraplanis vaidmuo.

Bet kuriuo atveju šių dviejų teisinių pagrindų skirtumai leidžia daryti prielaidą, kad jie yra 
nesuderinami.  

Pirma, priešingai nei 95 straipsnyje, 175 straipsnyje numatytos konsultacijos su Regionų
komitetu. Jei 175 straipsnio 1 dalimi būtų remiamasi kaip papildomu teisiniu pagrindu, 
nepasikonsultavus su Regionų komitetu, būtų pažeistas esminis procedūrinis reikalavimas, dėl 
ko būtų galima kreiptis į Teisingumo Teismą dėl akto neteisėtumo.

Antra priežastis, dėl kurios šie du straipsniai laikytini nesuderinamais, yra ta, kad 95 straipsnis 
apsunkina valstybių narių galimybes toliau taikyti arba rengti nacionalinės teisės aktus, 
įtvirtinančius griežtesnius reikalavimus nei galutinėje reglamento redakcijoje. O 175 straipsnis 
valstybėms narėms suteiktų didesnių galimybių taikyti griežtesnes priemones.

Iš to išplaukia, kad greta 95 straipsnio EB sutarties 175 straipsnio 1 dalies negalima pasirinkti 
papildomu teisiniu pagrindu.

Todėl 2005 m. rugsėjo 15 d. posėdžio metu Teisės reikalų komitetas, remdamasis nuomonės 
referento Antonio López-Instúriz White pateiktu pasiūlymu, nusprendė (18 narių balsavo „už“, 
3 – „prieš“ ir niekas nesusilaikė)7 rekomenduoti teisiniu pagrindu palikti EB sutarties 95 
straipsnį ir nepapildyti jo 175 straipsnio 1 dalimi.



AD\573918LT.doc 3/3 PE 360.258v01-00

LT

López-Istśriz White (nuomonės referentas), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Nicole 
Fontaine (už Syed Kamall), Janelly Fourtou (už Diana Wallis), Monica Frassoni, Adeline Hazan (u˛ Katalin 
Lévai), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger (u˛ Alain Lipietz), Toine Manders (u˛ Viktória 
Mohįcsi), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega (u˛ Andrzej Jan Szejna), 
Alexander Radwan (už Piia-Noora Kauppi), Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Nicola Zingaretti, 
Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

Pagarbiai,

Giuseppe Gargani


