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Om: Retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier 
(Reach), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af 
direktiv 1999/45/EF og forordning (EF) {om persistente organiske miljøgifte}
(KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))1

Med skrivelse af 2. juni 2005 anmodede De i overensstemmelse med forretningsordenens 
artikel 35, stk. 2, Retsudvalget om at behandle retsgrundlaget for ovennævnte forslag fra 
Kommissionen.

På baggrund af, at forslaget har EF-traktatens artikel 95 som eneste retsgrundlag, rejses 
spørgsmålet om, hvorvidt artikel 175, stk. 1, ikke bør anvendes som supplerende retsgrundlag, 
idet afsnit VII og VIII i forslaget til forordning omhandler godkendelse af og begrænsninger 
for kemikalier og derfor har miljøbeskyttelse som primært formål. 

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på møder den 13. juli og 15. september 2005.

I henhold til Domstolen er valget af retsgrundlag ikke subjektivt, men "skal foretages på
grundlag af objektive forhold, som Domstolen kan efterprøve"2, såsom det pågældende 
spørgsmåls formål og indhold3. Yderligere bør den afgørende faktor være en retsakts 
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Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka .

hovedformål4.

Endelig udgør en generel artikel i traktaten (som artikel 95) i henhold til Domstolens 
retspraksis et tilstrækkeligt retsgrundlag, selv om den pågældende retsakt også sekundært
søger at nå et formål, som forfølges af en specifik artikel i traktaten (som artikel 174)5.

Hvis det imidlertid antages, at formålet med det indre markeds oprettelse og funktion og 
miljøbeskyttelse (samt sundhedsbeskyttelse) er uløseligt forbundne med hinanden, uden at det 
ene formål er sekundært eller indirekte i forhold til de øvrige, kunne det antages, at de to 
retsgrundlag skulle anvendes, idet samme beslutningsprocedure (fælles beslutningsprocedure) 
er fastsat for både artikel 95 og artikel 175, stk. 16. Det fremgår imidlertid af betragtningerne 
samt af forordningsforslaget i dets helhed (kun afsnit VII og VIII omhandler godkendelse af og 
begrænsninger for anvendelse af kemikalier og kan derfor siges primært at berøre miljø), at 
dets hovedformål er det indre markeds oprettelse og funktion, som falder ind under artikel 95 
med miljøbeskyttelse og sundhedsbeskyttelse som accessoriske formål.

Der er under alle omstændigheder forskelle mellem de to retsgrundlag, som lader formode, at 
de er uforenelige.

For det første fastsætter artikel 175, at Regionsudvalget skal høres, mens dette ikke er tilfældet 
for artikel 95. Hvis artikel 175, stk. 1, blev tilføjet som supplerende retsgrundlag, ville en 
undladelse af at høre Regionsudvalget betyde en overtrædelse af et væsentligt procedurekrav
og give mulighed for ulovlighedsindsigelse ved Domstolen.

En anden grund til at antage, at de to artikler er uforenelige, er, at artikel 95 gør det 
vanskeligere for medlemsstaterne at opretholde eller udvikle national lovgivning, som omfatter 
strengere krav end i den endelige forordning. Efter artikel 175 ville medlemsstaterne derimod 
have større margen til at vedtage strengere regler.

Det følger heraf, at det ikke er muligt at tilføje EF-traktatens artikel 175, stk. 1, som 
supplerende retsgrundlag sammen med artikel 95.

På mødet den 15. september 2005 vedtog Retsudvalget derfor i overensstemmelse med 
ordføreren, Antonio López-Instúriz Whites forslag (for: 18; imod: 3; hverken/eller: 0)7 at 
anbefale at bevare EF-traktatens artikel 95 som retsgrundlag uden tilføjelse af artikel 175, stk. 
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Med venlig hilsen

Giuseppe Gargani


