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Dotyczy: Podstawy prawnej projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Rejestracji, Oceny, Udzielania Zezwoleń i Stosowania Ograniczeń w 
zakresie Chemikaliów (REACH), ustanawiającego Europejską Agencję
Produktów Chemicznych i zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz rozporz
ądzenie (WE) {w sprawie Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych}
(COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))1

Szanowny Panie Przewodniczący,

W piśmie z dnia 2 czerwca 2005r. zwrócił się Pan, zgodnie z art. 35 ust. 2, do Komisji 
Prawnej o rozpatrzenie podstawy prawnej projektu Komisji, o którym mowa.

W sytuacji gdy jedyną podstawą prawną projektu jest art. 95 Traktatu WE, należy postawić
pytanie, czy art. 175 ust. 1 nie powinien zostać wykorzystany jako dodatkowa podstawa 
prawna, mając na uwadze, że Tytuły VII i VIII proponowanego rozporządzenia dotyczą
udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie produktów chemicznych, przez co ich 
podstawowym celem jest ochrona środowiska naturalnego.

Komisja rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniach 13 lipca i 15 września 2005r.

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości wybór podstawy prawnej nie jest wyborem 
subiektywnym, lecz "musi opierać się na obiektywnych czynnikach, które podlegają ocenie s
ądowej"2, takich jak cel i treść środka, o którym mowa3. Dodatkowo czynnikiem decydującym 
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powinien być główny cel przeznaczenia środka4.

Ponadto, zgodnie z prawem precedensowym Trybunału Sprawiedliwości, ogólny artykuł
Traktatu (jak na przykład art. 95) stanowi wystarczającą podstawę prawną, nawet jeżeli 
środek, o którym mowa, również dąży, choć w drugorzędny sposób, do osiągnięcia celu 
wyznaczonego w szczegółowym artykule Traktatu (jak na przykład art. 174)5.

Jednakże przy założeniu, że cele ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz
ochrony środowiska (i ochrony zdrowia) są nierozerwalnie związane ze sobą i żaden z nich nie 
jest drugorzędny i niebezpośredni względem innych, można by uznać, że istnieje konieczność
wykorzystania dwóch podstaw prawnych, biorąc pod uwagę, iż ta sama procedura decyzyjna 
(współdecydowania) została przewidziana zarówno w art. 95, jak i w art. 175 ust. 16. Niemniej 
jednak, z uzasadnień i lektury treści proponowanego środka jako całości (jedynie w Tytule VII 
i VIII proponowanego rozporządzenia mowa jest o udzielaniu zezwoleń i stosowaniu 
ograniczeń w zakresie produktów chemicznych, przez co są one zapewne związane przede 
wszystkim ze środowiskiem), wynikałoby, że jego głównym celem jest ustanowienie i 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, o czym mowa w art. 95, oraz ochrona środowiska 
naturalnego i ochrona zdrowia jako cele pomocnicze.

W każdym wypadku istnieją zatem różnice pomiędzy dwoma podstawami prawnymi, co 
sugeruje, iż wykluczają się one nawzajem. 

Po pierwsze art. 175 przewiduje konsultacje z Komitetem Regionów, podczas gdy art. 95 tego 
nie czyni. Gdyby art. 175 ust. 1 został dodany jako dodatkowa podstawa prawna, brak 
konsultacji z Komitetem Regionów stanowiłby pogwałcenie podstawowych wymogów 
proceduralnych i mógłby stać się przyczyną zastrzeżenia co do legalności, na które można by 
powołać się przed Trybunałem Sprawiedliwości.

Drugim powodem, dla którego uznać można, iż oba artykuły wykluczają się nawzajem, jest 
fakt, że art. 95 utrudnia Państwom Członkowskim zachowanie lub rozwijanie ustawodawstwa 
krajowego zawierającego wymagania ściślejsze, niż rozporządzenie końcowe. Na mocy art. 
175 natomiast Państwa Członkowskie miałyby większą swobodę w podejmowaniu 
ostrzejszych kroków.

Wynika z tego, iż nie byłoby możliwe dodanie art. 175 ust. 1 Traktatu WE jako podstawy 
prawnej w uzupełnieniu art. 95.

W związku z tym, na posiedzeniu w dniu 15 września 2005r., zgodnie z projektem 
przedstawionym przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej, Antonio Lópeza-Instúriza 
White'a, Komisja Prawna podjęła decyzję (18 głosami za, przy 3 głosach przeciw i żadnym g
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łosie wstrzymującym się7) o zaleceniu zachowania art. 95 Traktatu WE jako podstawy prawnej 
nie dodając do niej art. 175 ust. 1.

Z wyrazami szacunku,

Giuseppe Gargani


