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Par priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai attiecībā uz Ķimikāliju re
ģistrēšanu, novērtēšanu, atļaušanu un ierobežošanu  (REACH), ar ko nodibina 
Eiropas Ķīmikāliju aģentūru un groza Direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) 
{par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem}  (KOM(2003)0644 –
C6-0530/2003 – 2003/0256(COD)) juridisko pamatu1

Godātais K.-H. Florenz!

Juridiskajai komitejai nosūtītajā 2005. gada 2. jūnija vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
35. panta 2. punktu prasījāt izskatīt minētā Komisijas priekšlikuma juridisko pamatu.

Ņemot vērā, ka EK Līguma 95. pants ir priekšlikuma vienīgais juridiskais pamats, jautājums ir 
par to, vai 175. panta 1. punktu nevajadzētu izmantot kā papildu juridisko pamatu, balstoties 
uz to, ka priekšlikuma regulai VII un VIII nodaļas ir saistītas ar ķīmisko vielu atļaušanu un 
ierobežošanu, un tādējādi to galvenais mērķis ir vides aizsardzība.

Komiteja izskatīja minēto jautājumu savās sanāksmēs, kas notika 2005. gada 13. jūlijā un 
15. septembrī. 

Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi juridiskā pamata izvēle nav subjektīva, bet „tai jābūt 
pamatotai uz objektīviem nosacījumiem, kas ir pakļauti izskatīšanai tiesā”2, tādiem kā attiecīgā
pasākuma mērķis un saturs3. Turklāt par izšķirošo faktoru jāuzskata pasākuma galvenais mēr
ķis4.
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Turklāt saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas tiesību praksi Līguma vispārējais pants (piemēram, 
95. pants) ir pietiekams juridisks pamats, pat ja attiecīgā pasākuma mērķis pakārtotā veidā ir t
āds pats, kā Līguma konkrēta panta mērķis (piemēram, 174. panta)5.

Tomēr, ņemot vērā, ka iekšējā tirgus izveides un darbības mērķi ir cieši saistīti ar vides aizsardz
ību (veselības aizsardzību) un neviens no šiem aspektiem nav pakārtots vai saistīts ar otru netie
ši, varētu uzskatīt, ka ir jāizmanto abi juridiskie pamati, pieņemot, ka gan 95. pantā, gan 175. 
panta 1. punktā aprakstītās lēmumu pieņemšanas procedūras (koplēmums) ir vienādas6.  Tomēr 
pēc apsvērumu un piedāvātā pasākuma izskatīšanas kopumā (regulas priekšlikuma VII un VIII 
nodaļas attiecas uz ķimikāliju atļaušanu un ierobežošanu un tāpēc ir saistītas, galvenokārt, ar 
vides aizsardzību, kas gan ir strīdīgs jautājums) var likties, ka tā galvenais mērķis ir iekšējā
tirgus izveide un darbība, kas attiecas uz 95. pantu,  kamēr vides un veselības aizsardzība ir 
papildu mērķi.  

Jebkurā gadījumā starp šiem juridiskajiem pamatiem pastāv atšķirības, kas ļauj izdarīt secin
ājumu, ka tie ir nesavienojami.   

Pirmkārt, kamēr 175. pants paredz apspriešanos ar Reģionu komiteju, 95. punkts to neparedz. 
175. panta 1. punkta kā papildu juridiskā pamata izvēles gadījumā nenotiek apspriešanās ar Re
ģionu komiteju, kas ir nozīmīgu procedūras prasību pārkāpums un ļauj apstrtīdēt Eiropas 
Kopienu Tiesā to likumību.

Otrs iemesls, kāpēc abi panti ir uzskatāmi par nesavienojamiem, ir tas, ka 95. pants apgrūtina 
to dalībvalstu tiesību aktu saglabāšanu un attīstīšanu, kas paredz stingrākas prasības nekā
regulas galējā redakcija. 175. pants tieši pretēji paredz lielākas iespējas dalībvalstīm pieņemt 
stingrākus pasākumus. 

No tā izriet, ka EK Līguma 175. panta 1. punkts nevar būt  juridiskais pamats papildu 
95. pantam.

Tādējādi 2005. gada 15. septembra sanāksmē saskaņā ar atzinuma sagatavotāja Antonio López-
Instúriz White priekšlikumu Juridiskā komiteja ar 18 balsīm „par”, 3 balsīm „pret” un 0 
atturoties 7 nolēma ieteikt Jums saglabāt EK Līguma 95. pantu kā juridisko pamatu, 
nepievienojot 175. panta 1. punktu.

Patiesā cieņā,
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Giuseppe Gargani


