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Zadeva: Pravna podlaga predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, 
vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi 
Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES in 
Uredbe (ES) {o obstojnih organskih onesnaževalih} (KOM(2003)0644 –
C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))1

Spoštovani g. Florenz,

v pismu z dne 2. junija 2005 ste zaprosili Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 35(2), da 
preuči pravno podlago zgornjega predloga Komisije.

Ker je člen 95 Pogodbe ES edina pravna podlaga predloga, se pojavi vprašanje, ali se člen 
175(1) ne sme uporabiti kot dodatna pravna podlaga zato, ker naslova VII in VIII predlagane 
uredbe obravnavata dovoljevanje in omejevanje kemikalij ter je tako njun glavni cilj varstvo 
okolja.

Odbor je obravnaval zgornje vprašanje na sejah 13. julija in 15. septembra 2005.

V skladu s Sodiščem izbira pravne podlage ni subjektivna, ampak „mora temeljiti na 
objektivnih dejavnikih, ki so podvrženi sodnemu preskusu“2, kot sta cilj in vsebina zadevnega 
ukrepa3. Ob tem mora biti odločilni dejavnik glavni cilj ukrepa4.
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Ob tem, v skladu s sodno prakso Sodišča, je splošni člen Pogodbe (kot je člen 95) zadostna 
pravna podlaga, čeprav zadevni ukrep prav tako poskuša, na podrejeni način, doseči cilj, ki ga 
poskuša doseči poseben člen Pogodbe (kot je člen 174)5.

Vseeno, če bi se zavzelo stališče, da so cilji vzpostavitve in delovanja notranjega trga ter
varstva okolja (in varovanje zdravja) neločljivo medsebojno povezani ter da nobeden ni 
drugotnega pomena in neposreden glede na druge, bi lahko veljalo, da je treba obe pravni 
podlagi uporabiti pod pogojem, da je isti postopek sprejemanja odločitve (soodločanje) dolo
čen v obeh členih 95 in 175(1)6. Vseeno bi se iz uvodnih izjav in iz obravnavanja predlaganega 
ukrepa kot celote (le naslova VII in VIII predlagane uredbe obravnavata dovoljevanje in 
omejevanje uporabe kemikalij ter sta zato mogoče prvotno povezana z okoljem) zdelo, da sta 
glavna cilja vzpostavitev in delovanje notranjega trga, kar ureja člen 95, skupaj z varstvom 
okolja in varovanjem zdravja kot postranskima ciljema.

V vsakem primeru so med pravnima podlagama razlike, ki kažejo na to, da sta nezdružljivi.

Prvič, člen 175 določa posvetovanje z Odborom regij, medtem ko člen 95 ne. Če bi bil člen 
175(1) dodan kot dodatna pravna podlaga, bi neposvetovanje z Odborom regij pomenilo kr
šitev bistvenih postopkovnih zahtev in omogočilo vložitev ugovora v zvezi z nezakonitostmi 
pri Sodišču.

Drugi razlog za mnenje, da sta člena nezdružljiva, je, da člen 95 državam članicam otežuje 
ohranjanje ali razvijanje nacionalne zakonodaje, ki vključuje strožje zahteve, kot so v končni 
uredbi. Nasprotno bi v skladu s členom 175 države članice imele več možnosti za sprejemanje 
strožjih ukrepov.

Iz tega sledi, da člena 175(1) Pogodbe ES ne bi bilo mogoče dodati kot pravno podlago poleg 
člena 95.

Zato se je Odbor za pravne zadeve na seji dne 15. septembra 2005 in v skladu s predlogom 
pripravljavca osnutka, g. Antonia López-Instúriz Whita, z 18 glasovi proti 3 in 0 vzdržanimi7, 
odločil priporočiti, da se člen 95 Pogodbe ES obdrži kot pravna podlaga brez dodajanja člena 
175(1).

S spoštovanjem,
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Giuseppe Gargani


