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Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

Excelentíssimo Senhor
Deputado Karl-Heinz Florenz
Presidente da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
BRUXELAS

Assunto: Base jurídica da Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu  e do 
Conselho relativo ao registo, à avaliação, à autorização e à restrição de 
produtos químicos (Reach), que cria a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o Regulamento (CE) {relativo 
aos Poluentes Orgânicos Persistentes} (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 –
2003/0256(COD))1

Senhor Presidente

Por carta de 2 de Junho de 2005, solicitou V. Exa. à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 
abrigo do disposto no nº 2 do artigo 35º do Regimento, que esta analisasse a validade da base 
jurídica da proposta da Comissão referida em epígrafe.

Sendo o artigo 95º do Tratado CE a única base jurídica da proposta, há que verificar se o nº 1 
do artigo 175º não deveria ser utilizado como base jurídica adicional pelo facto de os Títulos 
VII e VIII do regulamento proposto dizerem respeito à autorização e à restrição de produtos 
químicos e terem, por conseguinte, como objectivo primordial a protecção do ambiente.

A comissão procedeu à análise da questão supramencionada nas suas reuniões de 13 de Julho e 
de 15 de Setembro de 2005.

De acordo com o Tribunal de Justiça, a escolha da base jurídica não pode ser subjectiva, mas 
"deve fundar-se em elementos objectivos, susceptíveis de controlo jurisdicional"2, como "o fim 
e o conteúdo do acto"3. Além disso, "é em função do objecto principal de um acto que deve 
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ser determinada a base jurídica sobre a qual o acto adoptado se deve fundamentar"4.

Por outro lado, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, "um artigo de carácter 
genérico do Tratado (como o artigo 95º) constitui uma base jurídica suficiente mesmo que a 
medida em causa prossiga, de forma acessória, alcançar um objectivo previsto pelo disposto 
num artigo de carácter específico do Tratado (a exemplo do artigo 174º)5.

No entanto, "se for adoptado o ponto de vista de que os objectivos do estabelecimento e 
funcionamento do mercado interno, por um lado, e da protecção do ambiente (e da saúde) 
estão indissoluvelmente interligados, não havendo nenhum deles que seja secundário e 
indirecto em relação aos demais, poder-se-ia considerar que as duas bases jurídicas deveriam 
ser utilizadas, uma vez que as duas disposições em questão (artigo 95º e nº 1 do artigo 175º) 
prevêem o mesmo processo de tomada de decisão (co-decisão)6. Resulta, porém dos 
considerandos e do conjunto das medidas propostas (apenas os Títulos VII e VIII do 
regulamento proposto tratam da autorização e da restrição da utilização de produtos químicos 
e, por conseguinte, podem ser considerados como sendo primordialmente relativos ao 
ambiente), que o seu objectivo principal consiste no estabelecimento e o funcionamento do 
mercado interno, matéria abrangida pelo artigo 95º, sendo a protecção do ambiente e da saúde 
objectivos secundários.

De qualquer modo, as diferenças existentes entre as duas bases jurídicas levam a pensar que 
são incompatíveis.

Em primeiro lugar, o artigo 175º prevê a consulta do Comité das Regiões, enquanto o artigo 
95º não o faz. Se o nº 1 do artigo 175º fosse utilizado como base jurídica suplementar, a 
omissão de consulta do Comité das Regiões constituiria uma violação de formalidades 
essenciais, podendo dar origem à apresentação de uma excepção de ilegalidade no Tribunal de 
Justiça.

Uma segunda razão que faz concluir que os dois artigos são incompatíveis consiste no facto de 
o artigo 95º tornar mais difícil aos Estados-Membros a manutenção ou introdução de uma 
legislação nacional mais estritas do que as disposições do regulamento em apreço. O artigo 
175º, pelo contrário, propiciaria aos Estados-Membros uma margem mais larga para a adopção 
de medidas mais estritas.

Há que concluir, portanto, que não é possível tomar o nº 1 do artigo 175º como base jurídica 
adicional, juntamente com o artigo 95º.

Assim sendo, na sua reunião de 15 de Setembro de 2005 e de acordo com a proposta 
apresenta por Antonio López-Istúriz Whiteseu, seu relator, a Comissão dos Assuntos Jurídicos 
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decidiu por 18 votos a favor, 3 contra e 0 abstenções7, recomendar que o artigo 95° CE seja 
escolhido como base jurídica, sem acrescentar-lhe o nº 1 do artigo 175º.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos da minha elevada 
consideração.

Giuseppe Gargani


