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1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Mål 45/86, kommissionen mot rådet, Rec. 1987, s. 1439, punkt 5.
3 Mål 300/89, kommissionen mot rådet, Rec. 1991, s. I-287, punkt 10.
4 Mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet, REG 2001, s. I-7079, punkt 27, med 
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Utskottet för rättsliga frågor
Ordföranden
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Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
BRYSSEL

Angående: Rättslig grund för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet samt ändring av 
direktiv 1999/45/EG och förordning (EG) {om långlivade organiska 
föroreningar} (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))1

Med en skrivelse av den 2 juni 2005 begärde ni att utskottet för rättsliga frågor i enlighet med 
artikel 35.2 i arbetsordningen skulle behandla den rättsliga grunden för ovannämnda förslag 
från kommissionen.

Då förslaget har artikel 95 i EG-fördraget som sin enda rättsliga grund är det fråga om inte 
artikel 175.1 bör läggas till som rättslig grund eftersom avdelningarna VII och VIII i förslaget 
till förordning handlar om godkännande och begränsning av kemikalier och således i första 
hand syftar till att skydda miljön.

Utskottet behandlade denna fråga vid sina sammanträden den 13 juli och 15 september 2005.

Enligt EG-domstolen är valet av rättslig grund inte ett subjektivt val, utan ”skall grundas på
objektiva faktorer som kan bli föremål för domstolsprövning”2, som åtgärdens syfte och 
innehåll3. Vidare är det huvudsyftet med en rättsakt som skall vara den avgörande faktorn.4
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hänvisning till mål C-155/91, kommissionen mot rådet, Rec. 1993, s. I-939, punkterna 19–21.
5 Mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet, REG 2001, s. I-7079, punkterna 27–28; 
mål C-491/01, British American Tobacco (Investments) och Imperial Tobacco, REG 2002, s. I-11453, 
punkterna 93–94.
6 Mål 165/87, kommissionen mot rådet, Rec. 1988, s. 5545, punkt 11.
7 Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Giuseppe Gargani (ordförande), Rainer Wieland 
(vice ordförande), Antonio López-Istúriz White (föredragande), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, 
Bert Doorn, Nicole Fontaine (för Syed Kamall), Janelly Fourtou (för Diana Wallis), Monica Frassoni, 
Adeline Hazan (för Katalin Lévai), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger (för Alain Lipietz), 
Toine Manders (för Viktória Mohácsi), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega (för 
Andrzej Jan Szejna), Alexander Radwan (för Piia-Noora Kauppi), Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, 

Enligt domstolens rättspraxis är det dessutom så att en allmän fördragsartikel (som artikel 95) 
utgör tillräcklig rättslig grund även om åtgärden i fråga i andra hand även syftar till att uppnå
ett mål som eftersträvas av en bestämd fördragsartikel (som artikel 174).5

Om man däremot skulle anse att det finns en oupplöslig förbindelse mellan å ena sidan målet att 
upprätta den inre marknaden och få den att fungera och å andra sidan miljöskyddet (och 
hälsoskyddet), utan att det ena målet är sekundärt och indirekt i förhållande till de andra, så
skulle man kunna göra gällande att två rättsliga grunder måste användas eftersom samma 
beslutsordning (medbeslutande) föreskrivs i både artiklarna 95 och 175.16. Det framgår dock 
av skälen och av en läsning av förslaget till åtgärd i dess helhet (endast avdelningarna VII och 
VIII i förslaget till förordning handlar om godkännande och begränsning av kemikalier och är 
följaktligen de som i första hand syftar till att skydda miljön) att dess huvudändamål är 
upprättandet av den inre marknaden och dennas funktion, vilket faller under artikel 95, med 
miljöskydd och hälsoskydd som underordnade ändamål.

Det finns hur som helst skillnader mellan de två rättsliga grunderna som talar för att de är 
oförenliga. 

För det första, under det att artikel 175 föreskriver att Regionkommittén skall höras gör 
artikel 95 inte detta. Om artikel 175.1 läggs till som rättslig grund skulle en underlåtenhet att 
samråda med Regionkommittén utgöra åsidosättande av väsentliga formföreskrifter och göra 
det möjligt att rikta en invändning om rättsstridighet till domstolen.

Ett andra skäl för att betrakta de två artiklarna som oförenliga är att artikel 95 gör det svårare 
för medlemsstater att upprätthålla eller utarbeta en nationell lagstiftning som innefattar 
strängare krav än de som finns med i den färdiga förordningen. Omvänt gäller att 
medlemsstater enligt artikel 175 skulle ha större möjligheter att införa strängare åtgärder.

Därav följer att det inte skulle vara möjligt att lägga till artikel 175.1 i EG-fördraget som 
rättslig grund utöver artikel 95.

Utskottet för rättsliga frågor beslöt därför vid sitt sammanträde den 15 september 2005 i 
enlighet med det förslag som utarbetats av dess föredragande Antonio López-Istúriz White,
med 18 röster för, 3 röster mot och inga nedlagda röster7, att rekommendera att artikel 95 i 
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Nicola Zingaretti, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

EG-fördraget bibehålls som rättslig grund och att man inte bör lägga till artikel 175.1.

Med vänlig hälsning

Giuseppe Gargani


