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2009/0076(COD))

Med skrivelse af 21. april 2010 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om et forslag om 
at ændre retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag fra artikel 114 i TEUF alene 
til de tre artikler 114, 192 og 168 i TEUF, jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 2.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 17. maj 2010.

I. Baggrund

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af 
biocidholdige produkter blev vedtaget den 16. februar 1998. I direktivet fastsættes der et 
harmoniseret regelsæt for godkendelse og markedsføring af biocidholdige produkter, for 
gensidig anerkendelse af sådanne godkendelser i Fællesskabet og for etableringen på 
fællesskabsniveau af en positivliste over aktivstoffer, der må anvendes i biocidholdige 
produkter.

Lovgivningen om biocidholdige produkter omfatter også en række 
gennemførelsesforordninger fra Kommissionen, særlig Kommissionens forordning (EF) nr. 
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1451/20071 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i direktivets 
artikel 16, stk. 2.

Kommissionens beretning om gennemførelsen af direktivet ((KOM(2008)0620, herefter 
"vurderingen") danner grundlag for forslaget. Det blev i forbindelse med vurderingen 
konkluderet, at ændringer af direktivet, herunder en forenkling af proceduren for 
produktgodkendelse, en forenkling og tilpasning af direktivets anvendelsesområde, en 
differentieret strategi for datakravene og forenklede databeskyttelsesregler, forbedring af de 
forenklede procedurer og foranstaltninger for at fremme innovation kunne være gavnlige med 
henblik på at nedbringe omkostningerne og de administrative byrder for virksomhederne og 
myndighederne i forbindelse med markedsføringen af biocidholdige produkter.

Formålet med forslaget er ifølge begrundelsen at "rette op på de svagheder ved regelværket, 
der er blevet konstateret i løbet af de første otte års gennemførelse, at forbedre og ajourføre 
visse af systemets elementer og at foregribe eventuelle fremtidige problemer". For så vidt 
angår det overordnede sigte hedder det i betragtning 3 i præamblen i forslaget: "Denne 
forordning har til formål at øge den frie bevægelighed for biocidholdige produkter i 
Fællesskabet ... for i videst muligt omfang at fjerne eventuelle hindringer for handelen med 
biocidholdige produkter, som skyldes forskellige beskyttelsesniveauer i medlemsstaterne".

II. De foreslåede retsgrundlag

De foreslåede retsgrundlag for forslaget til forordning er:

Artikel 114 i TEUF

1. Medmindre andet er bestemt i traktaterne, finder følgende bestemmelser anvendelse 
med henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 26 fastsatte mål. Europa-Parlamentet og 
Rådet, der træffer afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring 
af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtager de foranstaltninger med henblik på 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der 
vedrører det indre markeds oprettelse og funktion.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på fiskale bestemmelser, bestemmelser vedrørende den 
frie bevægelighed for personer og bestemmelser vedrørende ansattes rettigheder og 
interesser.

3. Kommissionens forslag i henhold til stk. 1 inden for sundhed, sikkerhed, 
miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse skal bygge på et højt beskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny udvikling baseret på videnskabelige kendsgerninger. 
Inden for deres respektive kompetenceområder bestræber Europa-Parlamentet og Rådet 
sig også på at nå dette mål.

4. Hvis en medlemsstat, efter at Europa-Parlamentet og Rådet, Rådet eller 
Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt at 
opretholde nationale bestemmelser, som er begrundet i vigtige behov, hvortil der 
henvises i artikel 36, eller som vedrører miljøbeskyttelse eller beskyttelse af 

                                               
1 EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.
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arbejdsmiljøet, giver den Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og om 
grundene til deres opretholdelse.

5. Hvis en medlemsstat endvidere med forbehold af stk. 4, efter at Europa-Parlamentet 
og Rådet, Rådet eller Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, 
finder det nødvendigt at indføre nationale bestemmelser baseret på nyt videnskabeligt 
belæg vedrørende miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet på grund af et 
problem, der er specifikt for den pågældende medlemsstat, og som viser sig efter 
vedtagelsen af harmoniseringsforanstaltningen, giver den Kommissionen meddelelse 
om de påtænkte bestemmelser og om grundene til deres indførelse.

6. Kommissionen bekræfter eller forkaster inden seks måneder efter meddelelsen som 
omhandlet i stk. 4 og 5 de pågældende nationale bestemmelser efter at have konstateret, 
om de er et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af 
samhandelen mellem medlemsstaterne, og om de udgør en hindring for det indre 
markeds funktion.

Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen afgørelse inden for dette tidsrum betragtes de 
i stk. 4 og 5 omhandlede nationale bestemmelser som godkendt.

Hvis det er begrundet i spørgsmålets kompleksitet, eller hvis der ikke foreligger risiko 
for menneskers sundhed, kan Kommissionen meddele den pågældende medlemsstat, at 
den i dette stykke omhandlede periode kan forlænges med en ny periode på indtil seks 
måneder.

7. Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 6 bemyndiges til at opretholde eller indføre 
nationale bestemmelser, der er en undtagelse fra en harmoniseringsforanstaltning, 
undersøger Kommissionen omgående, om den skal foreslå en tilpasning af denne 
foranstaltning.

8. Hvis en medlemsstat rejser et specifikt problem vedrørende folkesundheden på et 
område, der har været omfattet af tidligere harmoniseringsforanstaltninger, underretter 
den Kommissionen, der omgående undersøger, om den skal foreslå Rådet passende 
foranstaltninger.

9. Uanset den i artikel 258 og 259 fastsatte fremgangsmåde kan Kommissionen eller en 
medlemsstat henvende sig direkte til Den Europæiske Unions Domstol, hvis de finder, at 
en anden medlemsstat misbruger de i nærværende artikel fastsatte beføjelser.

10. De ovennævnte harmoniseringsforanstaltninger indeholder i de relevante tilfælde en 
beskyttelsesklausul, der bemyndiger medlemsstaterne til med en eller flere af de ikke-
økonomiske begrundelser, der er nævnt i artikel 36, at træffe foreløbige 
foranstaltninger, der er undergivet en EU-kontrolprocedure.

Artikel 192 TEUF

1. Europa-Parlamentet og Rådet træffer efter den almindelige lovgivningsprocedure og 
efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget afgørelse om de 
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aktioner, der skal iværksættes af Unionen med henblik på at gennemføre de mål, der er 
anført i artikel 1911.

2. Uanset den i stk. 1 nævnte fremgangsmåde for beslutningstagning og med forbehold 
af artikel 114 vedtager Rådet efter en særlig lovgivningsprocedure og efter høring af 
Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

a) bestemmelser af hovedsagelig fiskal karakter
b) foranstaltninger, der berører

– fysisk planlægning
– kvantitativ forvaltning af vandressourcerne, eller som direkte eller indirekte 

berører disse ressourcers disponibilitet
– arealanvendelse, bortset fra affaldshåndtering

c) foranstaltninger, der i væsentlig grad berører en medlemsstats valg mellem 
forskellige energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning.

Rådet kan med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget vedtage, at den 
almindelige lovgivningsprocedure skal finde anvendelse på de spørgsmål, der er nævnt 
i første afsnit.

3. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager efter den almindelige lovgivningsprocedure 
og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget generelle 
handlingsprogrammer for prioriterede mål, som skal virkeliggøres.

De foranstaltninger, der er nødvendige for disse programmers iværksættelse, vedtages 
efter betingelserne i stk. 1 eller stk. 2, alt efter omstændighederne.

                                               
1 Artikel 191.
1. Unionens politik på miljøområdet skal bidrage til forfølgelse af nedennævnte mål:
– bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten
– beskyttelse af menneskers sundhed
– en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne
– fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de regionale og globale miljøproblemer, og 
navnlig bekæmpelse af klimaændringer.
2. Unionens politik på miljøområdet tager sigte på et højt beskyttelsesniveau under hensyntagen til de 
forskelligartede forhold, der gør sig gældende i de forskellige områder i Unionen. Den bygger på 
forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats, princippet om indgreb over for miljøskader 
fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler.
I den forbindelse omfatter de harmoniseringsforanstaltninger, der skal iværksættes for at opfylde 
miljøbeskyttelseskravene, i relevante tilfælde en beskyttelsesklausul, der giver medlemsstaterne bemyndigelse til 
af ikke-økonomiske miljøhensyn at træffe foreløbige foranstaltninger, der underkastes en EU-kontrolprocedure.
EN C 83/132 EUT af 30.3.2010.
3. Ved udarbejdelsen af Unionens politik på miljøområdet tages der hensyn til:
– eksisterende videnskabelige og tekniske data
– de miljømæssige forhold i de forskellige områder i Unionen
– fordele og ulemper ved foranstaltningens gennemførelse eller undladelse af at gennemføre den
– den økonomiske og sociale udvikling i Unionen som helhed og den afbalancerede udvikling i dens områder.
4. Inden for rammerne af deres respektive beføjelser samarbejder Unionen og medlemsstaterne med tredjelande 
og med de kompetente internationale organisationer. De nærmere bestemmelser vedrørende samarbejdet, for så 
vidt angår Unionen, kan nedfældes i aftaler mellem denne og de pågældende tredjeparter.
Det foregående afsnit berører ikke medlemsstaternes kompetence til at forhandle i internationale organer og 
indgå internationale aftaler.
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4. Med forbehold af visse foranstaltninger vedtaget af Unionen finansieres og 
gennemføres miljøpolitikken af medlemsstaterne.

5. Med forbehold af princippet om, at forureneren betaler, skal foranstaltninger, der 
bygger på stk. 1, og som indebærer udgifter, der skønnes uforholdsmæssigt store for en 
medlemsstats offentlige myndigheder, i en passende form give mulighed for:
– undtagelser af midlertidig karakter og/eller
– finansiel støtte fra den Samhørighedsfond, der er oprettet i henhold til artikel 177.

Artikel 168 i TEUF

1. Der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter.

Unionens indsats, der skal være et supplement til de nationale politikker, skal være 
rettet mod at forbedre folkesundheden og forebygge sygdomme hos mennesker samt 
imødegå forhold, der kan indebære risiko for den fysiske og mentale sundhed. Indsatsen 
skal omfatte bekæmpelse af de største trusler mod sundheden ved at fremme forskning i 
deres årsager, spredning og forebyggelse samt sundhedsoplysning og -uddannelse, samt 
overvågning af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, varsling i tilfælde af 
sådanne trusler og bekæmpelse heraf.

Unionen supplerer medlemsstaternes indsats for at begrænse narkotikarelaterede 
helbredsskader, herunder ved oplysning og forebyggelse.

2. Unionen fremmer samarbejdet mellem medlemsstaterne på de områder, der er 
omhandlet i denne artikel, og støtter om nødvendigt deres indsats. Den fremmer navnlig 
samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på at få deres sundhedstjenester til at 
supplere hinanden bedre i grænseregioner.

Medlemsstaterne samordner indbyrdes og i kontakt med Kommissionen deres politikker 
og programmer på de i stk. 1 omhandlede områder. Kommissionen kan i nær kontakt 
med medlemsstaterne tage ethvert passende initiativ for at fremme denne samordning, 
navnlig initiativer, der tager sigte på at opstille retningslinjer og indikatorer, 
tilrettelægge udveksling af bedste praksis og udarbejde de nødvendige elementer til 
periodisk overvågning og evaluering. Europa-Parlamentet holdes fuldt underrettet.

3. Unionen og medlemsstaterne fremmer samarbejdet med tredjelande og med de 
internationale organisationer, der beskæftiger sig med folkesundhed.

4. Uanset artikel 2, stk. 5, og artikel 6, litra a), og i overensstemmelse med artikel 4, stk. 
2, litra k), bidrager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget til virkeliggørelse af målene i nærværende artikel ved for at imødegå 
de fælles sikkerhedsudfordringer

a) at vedtage foranstaltninger til fastsættelse af en høj standard for kvaliteten og 
sikkerheden af organer og stoffer af menneskelig oprindelse, blod og 
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blodprodukter; disse foranstaltninger er ikke til hinder for, at den enkelte 
medlemsstat opretholder eller indfører strengere beskyttelsesforanstaltninger

b) at vedtage foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet, der direkte 
har til formål at beskytte folkesundheden

c) at vedtage foranstaltninger til fastsættelse af høje standarder for kvaliteten og 
sikkerheden af lægemidler og medicinsk udstyr.

5. Europa-Parlamentet og Rådet kan ligeledes efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget vedtage tilskyndelsesforanstaltninger med henblik på beskyttelse og 
forbedring af folkesundheden og navnlig bekæmpelse af større grænseoverskridende 
trusler mod sundheden, foranstaltninger, der vedrører overvågning af alvorlige 
grænseoverskridende sundhedstrusler, varsling i tilfælde af sådanne trusler og 
bekæmpelse heraf, samt foranstaltninger med direkte henblik på beskyttelse af 
folkesundheden i forbindelse med tobak og alkoholmisbrug, uden at der er tale om 
nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser.

6. Rådet kan også på forslag af Kommissionen vedtage henstillinger med henblik på at 
nå målene i denne artikel.

7. Unionens indsats respekterer medlemsstaternes ansvar for udformningen af deres 
sundhedspolitik samt for organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og 
behandling på sundhedsområdet. Medlemsstaternes ansvar omfatter forvaltningen af 
sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet samt fordelingen af de 
midler, der afsættes hertil. De i stk. 4, litra a), nævnte foranstaltninger berører ikke 
nationale bestemmelser om donation eller medicinsk anvendelse af organer og blod.

III. Gældende ret

Det følger af retspraksis, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal ske på grundlag 
af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, herunder retsaktens 
formål og indhold1.

En foranstaltning skal i princippet have en enkelt hjemmel. Hvis en gennemgang af en 
fællesskabsforanstaltnings formål og indhold viser, at den har et dobbelt formål, eller at den 
består af to led, hvorpå forskellige hjemler finder anvendelse, og det ene af disse kan 
bestemmes som det vigtigste eller fremherskende, mens det andet kun er sekundært, skal 
foranstaltningen have en enkelt hjemmel, nemlig den, der kræves af det vigtigste eller 
fremherskende formål eller led.2.

Kun hvis det godtgøres, at der med retsakten samtidig forfølges flere formål, der på 
uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål er sekundært og indirekte 
i forhold til det andet, bør en sådan retsakt undtagelsesvis vedtages med de dertil svarende 

                                               
1 Sag C-440/05, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007 I, s. 9097.
2 Sag C-91/05, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2008 I, s. 3651.
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forskellige hjemler, såfremt de procedurer, der er fastlagt i de respektive 
hjemmelsbestemmelser, er forenelige1.

Anvendelse af en dobbelthjemmel er udelukket, når de procedurer, der er fastlagt i de 
respektive hjemmelsbestemmelser, er uforenelige2.

IV. Analyse af direktiv 98/8/EF og forslaget

Direktivet fastsætter regler om godkendelse, gensidig anerkendelse og en begrænset liste over 
aktive stoffer med henblik på at fjerne mulige hindringer for det indre marked for 
biocidholdige produkter, idet der forudsættes "et højt beskyttelsesniveau for mennesker, dyr 
og miljø"3.

Forslaget er i det væsentlige en harmoniseringsforanstaltning, der skal forenkle direktivets 
system for godkendelse af biocidholdige produkter i EU for at lette de frie varebevægelser og 
opretholde det indre marked. Det har til formål at rette op på svaghederne ved direktivets 
regelværk og ajourføre godkendelsesprocedurerne. Det udvider endvidere direktivets 
anvendelsesområde til også at omfatte materialer, der kan komme i berøring med fødevarer, 
og genstande eller materialer, der er blevet behandlet med biocidholdige produkter. Ved at 
ændre direktivet til en forordning forsøges det med forslaget at opnå en mere harmoniseret 
gennemførelse af lovgivningen, da der ikke vil være behov for nogen gennemførelsesperiode 
eller for nationale gennemførelsesbestemmelser i medlemsstaterne.

V. Analyse af de foreslåede retsgrundlag

Artikel 114 i TEUF giver hjemmel til efter den almindelige lovgivningsprocedure at vedtage
foranstaltninger, "der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion". Artiklen skal læses i 
sammenhæng med artikel 26 i TEUF om frie varebevægelser som et grundprincip for 
oprettelsen af det indre marked. Der skal endvidere henvises til artikel 114, stk. 3, hvorefter 
foranstaltninger inden for sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse skal 
bygge på et "højt beskyttelsesniveau". I henhold til stk. 4-9 kan medlemsstaterne træffe 
nationale foranstaltninger med henblik på at indføre begrundede forbud eller restriktioner 
vedrørende indførsel, udførsel eller transit, jf. artikel 36 i TEUF, efter at der er vedtaget en 
harmoniseringsforanstaltning. Stk. 4-9 udgør derfor en væsentlig indskrænkning af artiklens 
overordnede målsætning om at fremme det indre markeds oprettelse og funktion.

Artikel 168 i TEUF er omfattet af afsnit XIV om folkesundhed. Den fokuserer på at 
opretholde et "højt sundhedsbeskyttelsesniveau" med hensyn til sundhedstjenester og 
forebyggelse af grænseoverskridende sundhedstrusler. Artikel 168, stk. 4, litra b), giver dog 
hjemmel til undtagelser i form af "foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet, 
der direkte har til formål at beskytte folkesundheden", efter den almindelige 
lovgivningsprocedure. Man kan argumentere for, at formålet med forslaget er i 
overensstemmelse med denne bestemmelse, for så vidt som det skal fremme det indre marked 
for biocidholdige produkter, som kan beskytte og bevare dyrs og planters liv, men forslaget 
har ikke "direkte til formål" at beskytte folkesundheden. Forslaget har som anført i 

                                               
1 Sag C-338/01, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2004 I, s. 4829.
2 Sag C-178/03, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2006 I, s. 107.
3 Betragtning 4, direktiv 98/8/EF. 
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betragtning 3 i præamblen direkte til formål at øge den frie bevægelighed for biocidholdige 
produkter i Fællesskabet. Som det vil fremgå af den nærmere redegørelse nedenfor, bør 
beskyttelse af folkesundheden betragtes som et af formålene med forslaget, men ikke som 
dets vigtigste eller fremherskende formål.

Artikel 192, stk. 1, i TEUF giver mulighed for at træffe foranstaltninger efter den almindelige 
lovgivningsprocedure med henblik på at gennemføre Unionens politik i henhold til artikel 191 
om bl.a. bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og beskyttelse af menneskers 
sundhed. Artikel 192, stk. 2, giver mulighed for at træffe foranstaltninger efter en særlig 
lovgivningsprocedure, der bl.a. gælder foranstaltninger, der berører kvantitativ forvaltning af 
vandressourcerne og arealanvendelse. Det gøres gældende, at den mest relevante bestemmelse 
i forhold til forslaget er artikel 192, stk. 1, idet forslaget navnlig falder ind under bevarelse og 
beskyttelse af miljøkvaliteten og beskyttelse af menneskers sundhed, som specifikt nævnes i 
denne bestemmelse.

Det fremgår som nævnt klart af retspraksis, at hvis der er mere end ét muligt retsgrundlag for 
en fællesskabsforanstaltning, bør man som hovedregel anvende det retsgrundlag, der svarer til 
foranstaltningens vigtigste eller fremherskende formål, medmindre foranstaltningens formål 
undtagelsesvis er indbyrdes forbundne på uadskillig måde, uden at det ene formål er 
sekundært i forhold til det andet, og de respektive retsgrundlag proceduremæssigt er 
forenelige.

Det er klart, at de retsgrundlag, der er blevet anført i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, proceduremæssigt er forenelige: De dele af de foreslåede artikler, 
hvorefter der skal anvendes en særlig lovgivningsprocedure, svarer ikke til forslagets 
anvendelsesområde og formål, og det er den almindelige lovgivningsprocedure, der skal 
anvendes i henhold til de vigtigste dele af de enkelte foreslåede retsgrundlag, som svarer til 
forslagets anvendelsesområde og indhold. Der skal derfor tages stilling til, om forslagets 
formål kan anses for at være indbyrdes forbundne på uadskillig måde, uden at det ene er 
sekundært i forhold til det andet. Der er i givet fald mulighed for at anvende flere 
retsgrundlag.

Det er blevet antaget ovenfor, at det formål, der består i at opretholde det indre marked ved at 
lette handelen med biocidholdige produkter mellem medlemsstaterne, er forslagets vigtigste 
eller fremherskende formål, mens beskyttelse af miljøet og menneskers og dyrs liv er et 
sekundært formål. Der kan opnås en vis vejledning ved at sammenligne forslaget med 
lignende nyere lovgivning på området som f.eks. REACH-forordningen om kemikalier, 
forordning (EF) nr. 1907/2006, som der ifølge forslagets begrundelse er taget hensyn til ved 
udarbejdelsen af forslaget. I REACH-forordningen, som også har artikel 114 i TEUF som 
retsgrundlag, fastslås det klart i artikel 1, at formålet er at sikre såvel et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet som fri bevægelighed for stoffer på det 
indre marked. I modsætning hertil anerkendes det i forslaget, at biocidholdige produkter "kan 
indebære en risiko" for mennesker, dyr og miljø, mens det fastholdes som det udtrykkeligt 
erklærede formål at fremme den frie bevægelighed for biocidholdige produkter på det indre 
marked. Hvad angår særlige henvisninger til beskyttelsesniveauet i forslaget bemærkes, at 
REACH-forordningens artikel 3 er udtryk for forsigtighedsprincippet, der fastslår, at hvis der 
er rimelig grund til bekymring for, at en foranstaltning indebærer mulige farlige følger for 
miljø samt menneskers, dyrs og planters sundhed, som er uforenelige med det høje 
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beskyttelsesniveau, som EU holder fast ved, kan der træffes visse foranstaltninger for at 
afhjælpe situationen, så længe der består en risiko, som er for høj til at kunne påtvinges 
samfundet. Mens det fremgår af betragtning 10 i præamblen, at de farligste stoffer ikke kan 
godkendes "for at sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø", nævnes selve 
forsigtighedsprincippet ingen steder i forslagets præambel eller dispositive del.

Udvidelsen af direktivets anvendelsesområde, således at reglerne også kommer til at omfatte 
anordninger, der producerer biocider, og materialer, der kan komme i berøring med fødevarer, 
og genstande, der er behandlet med biocider, som f.eks. møbler, samt udfasningen af 
produkter, der indeholder farlige kræftfremkaldende stoffer, tyder på, at forslaget også har til 
formål at opnå en optimal balance mellem fordelene og risiciene i forbindelse med handel 
med biocidholdige produkter i EU. Betragtning 1 i forslagets præambel lyder således:

"Biocidholdige produkter er nødvendige til at bekæmpe organismer, som skader 
menneskers eller dyrs sundhed, eller som skader naturlige eller forarbejdede produkter. 
Biocidholdige produkter kan på grund af deres iboende egenskaber og hertil knyttede 
anvendelsesmønstre imidlertid indebære en risiko for mennesker, dyr og miljø."

Dette viser, at man er opmærksom på det spændte forhold mellem fordelene ved at lette
handlen med biocidholdige produkter og risiciene ved at gøre sådanne produkter mere bredt 
tilgængelige og dermed øge muligheden for, at de kommer i kontakt med mennesker, dyr og 
miljøet. Det gøres imidlertid gældende, at det forhold, at det gennem hele forslagets præambel 
understreges, at formålet er at fremme de frie varebevægelser og det indre marked, tyder på, 
at risiciene ved at gøre biocidholdige produkter mere bredt tilgængelige er blevet vurderet 
som en integreret del af de foranstaltninger, der benyttes til at opfylde formålet med forslaget.
Beskyttelse er derfor et vigtigt formål med forslaget, men kan ikke siges at være dets 
fremherskende eller vigtigste formål.

Der er flere materielle elementer i forlaget, der støtter dette argument. Det afvises 
tilsyneladende at godkende "aktivstoffer med de værste fareprofiler" i betragtning 10 i 
præamblen, hvilket tyder på, at man er fast besluttet på at beskytte menneskers, dyrs og 
planters liv. Dette undermineres imidlertid af nogle forholdsvis upræcise undtagelser såsom:

i. godkendelsen af sådanne stoffer i "situationer, hvor eksponeringen af mennesker er 
ubetydelig eller stoffet er nødvendigt af folkesundhedsmæssige årsager" 
(betragtning 11)

ii. i henhold til artikel 5 om udelukkelseskriterier kan aktivstoffer, der ikke opfylder 
betingelserne i forslagets artikel 16, stk. 1 (herunder betingelsen om, at de ikke har 
nogen "uacceptable virkninger" på menneskers, dyrs og planters liv), godkendes, 
hvis det påvises, at en ikke-optagelse af aktivstoffet kan have "uforholdsmæssige 
negative konsekvenser i forhold til risikoen for mennesker og miljø som følge af 
stoffets anvendelse" (artikel 5, stk. 1, litra c))

iii. kravet om en fuld vurdering af en ansøgning om fornyet godkendelse af et aktivstof 
gælder kun, hvis den kompetente myndighed, der var ansvarlig for den oprindelige 
vurdering, selv træffer afgørelse om at foretage en sådan vurdering. Der er således 
et langt lavere beskyttelsesniveau ved fornyelser end ved oprindelige godkendelser.
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I modsætning hertil tager de vigtigste elementer i forslaget sigte på at fremme den frie 
bevægelighed for biocidholdige produkter i Fællesskabet. Forslaget fokuserer på følgende 
foranstaltninger:

- fjernelse af de forenklede procedurer for vurdering af aktivstoffer, navnlig 
lavrisikostoffer

- forenkling af godkendelsesprocedurerne for biocidholdige produkter, herunder 
etablering af et centralt system for godkendelse, hvor de tekniske og videnskabelige 
opgaver vil blive udført af Det Europæiske Kemikalieagentur, og harmonisering af 
procedurerne for gensidig anerkendelse af godkendelser

- specifikke regler om parallelhandel for at minimere de administrative byrder i 
forbindelse med den grænseoverskridende handel med biocidholdige produkter.

Alle de ovennævnte foranstaltninger sigter mod at forenkle og harmonisere administrative 
procedurer i godkendelsesprocessen, hvilket vil fremme den grænseoverskridende handel med 
biocidholdige produkter.

I punkt 3.3 i begrundelsen, der handler om subsidiaritet, anføres det endvidere, at 
begrundelsen for at træffe EU-foranstaltninger på området er et ønske om harmonisering af 
potentielle "hindringer for handelen med biocidholdige produkter" som følge af forskellige 
beskyttelsesniveauer i medlemsstaterne. Det forhold, at beskyttelsesniveauer betegnes som 
potentielle "hindringer for handelen", selv om beskyttelsesniveauet i en anden medlemsstat 
kan være højere end det, der i dag er foreskrevet i direktivet, viser, at det fremherskende 
formål med forslaget klart er at fremme handelen.

Efter at have konstateret, at forslaget har et fremherskende formål, og at det derfor i henhold 
til retspraksis kun bør have et enkelt retsgrundlag og ikke flere retsgrundlag, skal det derfor 
afgøres, hvilket af de tre foreslåede retsgrundlag der er det relevante. Endnu en 
sammenligning med REACH-forordningen viser, at den pågældende foranstaltning er baseret 
på artikel 114 i TEUF, men klart tager større hensyn til menneskers, dyrs og planters liv end 
forslaget. Hverken artikel 192 eller 168, som begge i overvældende grad drejer sig om 
beskyttelse af menneskers, dyrs og planters liv, er benyttet som retsgrundlag i REACH-
forordningen. Et forslag med langt mindre vægt på beskyttelse, men med større vægt på frie 
varebevægelser i Unionen bør derfor logisk have artikel 114 som retsgrundlag.

Artikel 168 ville være et svagt retsgrundlag, da forslaget ikke opfylder betingelsen i artikel 
168, stk. 4, litra b), om, at der skal være tale om foranstaltninger, der "direkte har til formål" 
at beskytte folkesundheden.

Artikel 192 er måske mere anvendelig, men uforeneligheden mellem artikel 192 og forslaget 
fremgår klart af den manglende sammenhæng mellem forslagets fremherskende formål om at 
fremme det indre marked og artikel 192's altoverskyggende formål om beskyttelse. Endvidere 
kræves det i artikel 191 i TEUF, at Unionens politik på dette område baseres på 
forsigtighedsprincippet, men dette princip er ikke nævnt i forslaget. Artikel 114 giver 
imidlertid en tilstrækkelig beskyttelse på samme niveau som forslaget – et "højt 
beskyttelsesniveau" i artikel 114, stk. 3, svarer til det "høje beskyttelsesniveau" i betragtning 
10 i præamblen og i begrundelsen: "Det forsøges med forslaget at forbedre det nuværende 
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regelværk uden at forringe det høje beskyttelsesniveau for miljøet samt dyrs og menneskers 
sundhed". Artikel 114 er derfor det mest relevante retsgrundlag ud fra et 
beskyttelsesperspektiv.

Under hensyntagen til, at det indre marked er det fremherskende formål med forslaget, og at 
forslagets beskyttelsesaspekt er et sekundært formål, idet der ikke er tale om, at de to formål 
er "uadskilleligt" forbundne og ligeværdige, ville det være forkert at tolerere, at der blev 
anvendt et dobbelt retsgrundlag, på baggrund af retspraksis på området1. Det bør konkluderes, 
at det retsgrundlag, der bedst svarer til forslagets fremherskende formål, nemlig artikel 114, 
bør fastholdes som det eneste retsgrundlag for forslaget2.

V. Konklusion og anbefaling

På mødet den 17. maj 2010 vedtog Retsudvalget således enstemmigt3 at anbefale, at artikel 
114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør være det eneste retsgrundlag 
for det omhandlede forslag til forordning.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Sag C-338/01, Kommissionen mod Rådet (2004)
2 Sag C-91/05, Kommissionen mod Rådet (2008)
3 Til stede ved den endelige afstemning: Luigi Berlinguer (fungerende formand), Raffaele Baldassarre 
(næstformand), Evelyn Regner (næstformand), Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Kurt Lechner 
(ordfører), Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


