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1 Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.
2 Vec 45/86, Komisia / Rada [1987] Zbierka rozhodnutí ESD 1439, ods. 5.
3 Vec C-300/89, Komisia / Rada [1991] Zbierka rozhodnutí ESD I – 287, ods. 10.
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predseda
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
BRUSEL

Vec: Právny základ návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systéme 
registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok 
(REACH), o založení Európskej chemickej agentúry a o zmene a doplnení
smernice č. 1999/45/ES a nariadenia (ES) {o perzistentných organických znečis
ťujúcich látkach} (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))1

Vážený pán predseda,

listom z 2. júna 2005 ste podľa článku 35 ods. 2 rokovacieho poriadku poverili Výbor pre 
právne veci preskúmaním  právneho základu pre uvedený návrh Komisie.

Právnym základom návrhu je výlučne článok 95 Zmluvy o ES. Pritom vzniká otázka, či by sa 
ako dodatočný právny základ nemal použiť článok 175 ods. 1, pretože hlavy VII a VIII 
navrhovaného nariadenia sa zaoberajú schvaľovaním a obmedzovaním chemických látok a teda 
ich prvoradým cieľom je ochrana životného prostredia.

Výbor posúdil uvedenú otázku na schôdzach dňa 13. júla a 15. septembra 2005.

Podľa Súdneho dvora nemá byť voľba právneho základu subjektívna, ale „musí sa zakladať na 
objektívnych faktoroch, ktoré môžu byť súdne preskúmané“2. K týmto faktorom patrí cieľ a 
obsah daného opatrenia3. Okrem toho by mal byť rozhodujúcim činiteľom hlavný cieľ
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4 Vec C-377/98, Holandsko / Európsky parlament a Rada [2001] ECR I-7079, ods. 27, cituje sa vec C-155/91, 
Komisia v. Rada, supra č. 23, ods. 19 – 21.
5 Vec C-377/98 Holandsko / Európsky parlament a Rada [2001] Zbierka rozhodnutí ESD I-7079, ods. 27-28; 
Vec C-491/01 Spoločnosť British American Tobacco (Investície) a Spoločnosť Imperial Tobacco [2002] 
Zbierka rozhodnutí ESD I-11453, ods. 93-94.
6 Vec C-165/87, Komisia / Rada [1988] Zbierka rozhodnutí ESD I 5545, ods. 11.
7 Hlasovania sa zúčastnili títo poslanci: Giuseppe Gargani (predseda), Rainer Wieland (podpredseda), Antonio 

opatrenia4.

Popritom podľa judikatúry Súdneho dvora platí, že všeobecný článok Zmluvy (ako napr. 
článok 95) tvorí dostatočný právny základ, hoci účelom daného opatrenia je splniť zároveň
druhoradý cieľ, pre ktorý existuje konkrétny článok Zmluvy (ako napr. článok 174)5.

Ak by sme však mali v úmysle zaujať stanovisko, podľa ktorého ciele vyplývajúce z vytvorenia 
a fungovania vnútorného trhu a ochrany životného prostredia (a ochrany zdravia) sú navzájom 
nerozlučne spojené bez toho, aby jeden z nich bol druhoradý a mal by nepriamy charakter vzh
ľadom na ostatné, je možné domnievať sa, že by sa museli použiť oba právne základy, keďže v 
oboch článkoch 95 a 175 ods. 16 je ustanovený rovnaký rozhodovací postup 
(spolurozhodovací postup).  Na základe odôvodnení a čítania navrhovaného opatrenia ako 
celku (iba hlavy VII a VIII navrhovaného nariadenia sa zaoberajú schvaľovaním a 
obmedzovaním používania chemických látok a pravdepodobne preto sú zamerané najmä na 
životné prostredie) by sa mohlo usudzovať, že hlavným cieľom je vytvorenie a fungovanie 
vnútorného trhu, na ktoré sa vzťahuje článok 95, a vedľajším cieľom je ochrana životného 
prostredia a ochrana zdravia.

V každom prípade existujú rozdiely medzi oboma právnymi základmi, ktoré naznačujú, že tieto 
právne základy nie sú zlučiteľné.

Po prvé, v článku 175 sa ustanovujú konzultácie s Výborom regiónov, zatiaľ čo článok 95 ich 
neustanovuje. Ak by sa zároveň použil článok 175 ods. 1 ako dodatočný právny základ, 
nekonzultovanie s Výborom regiónov by predstavovalo porušenie zásadnej procedurálnej po
žiadavky a pred Súdnym dvorom by tak bolo možné vzniesť námietku nezákonnosti.

Ďalším odôvodnením tvrdenia, podľa ktorého sú uvedené články nezlučiteľné, je skutočnosť, 
že článok 95 sťažuje členským štátom zachovávať alebo vypracúvať vnútroštátne právne 
predpisy, ktoré ustanovujú prísnejšie požiadavky ako nariadenie v konečnom znení. Na druhej 
strane by však členské štáty mali podľa článku 175 väčšiu možnosť prijímať prísnejšie 
opatrenia.

Z uvedeného vyplýva, že k článku 95 nie je možné použiť článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES ako 
doplnenie právneho základu.

V dôsledku toho a v súlade s návrhom vypracovaným navrhovateľom pánom Antoniom 
Lópezom-Instúrizom Whiteom rozhodol Výbor pre právne veci na schôdzi dňa 15. septembra 
2005 18 hlasmi za, 3 hlasmi proti, nikto sa nezdržal hlasovania7, že Vám odporučí použiť
článok 95 Zmluvy o ES ako právny základ bez toho, aby sa doplnil o článok 175 ods. 1.
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López-Istúriz White (navrhovateľ), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Nicole Fontaine 
(za Syed Kamall), Janelly Fourtou (za Diana Wallis), Monica Frassoni, Adeline Hazan (za Katalin Lévai), Kurt 
Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger (za Alain Lipietz), Toine Manders (za Viktória Mohácsi), 
Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega (za Andrzej Jan Szejna), Alexander 
Radwan (za Piia-Noora Kauppi), Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Nicola Zingaretti, Andrzej 
Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

S pozdravom,

Giuseppe Gargani


