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I en skrivelse av den 1 februari 2018 begärde du i enlighet med artikel 39.2 i arbetsordningen 

att utskottet för rättsliga frågor skulle kontrollera lämpligheten hos den rättsliga grunden för 

ovannämnda kommissionsförslag. 

Vid utskottssammanträdet den 22 februari 2018 behandlade utskottet detta ärende. 

Kommissionens ursprungliga förslag är baserat på artikel 42 i EUF-fördraget, som innehåller 

bestämmelser om konkurrens och statligt stöd som ska tillämpas på produktion av och handel 

med jordbruksprodukter, och artikel 43.2 i EUF-fördraget, som rör den gemensamma 

jordbrukspolitiken och fastställande av de bestämmelser som behövs för att uppnå dess mål. 

Efter interinstitutionella förhandlingar ströks hänvisningen till artikel 42 första stycket i 

EUF-fördraget, och artikel 43.2 i EUF-fördraget behölls som enda rättslig grund för förslaget. 

Denna ändring var en följd av att man hade strukit artikel 20.3 i förslaget, den enda artikeln 

med koppling till konkurrensfrågor. 

I – Bakgrund 

Den 24 mars 2014 antog kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets 

förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [Official Controls Regulation] 

och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/20071. Som rättslig grund för sitt 

förslag hade kommissionen valt artikel 42 i EUF-fördraget jämförd med artikel 43.2 i 

EUF-fördraget. 

Marknaden för ekologisk produktion har under de senaste tio åren kännetecknats av en 

dynamisk utveckling tack vare att efterfrågan har ökat kraftigt. Såväl världsmarknaden för 

ekologiska livsmedel som de arealer som används för ekologisk produktion inom EU har ökat 

sedan 1999. Marknaden har emellertid vuxit så kraftigt att varken den interna försörjningen 

eller lagstiftningen på området har hunnit med. Produktionsreglerna tar inte tillräcklig hänsyn 

till hur efterfrågan utvecklas och inte heller till de farhågor och förväntningar som 

konsumenterna hyser. Märkningsreglerna är komplicerade. Det har också identifierats 

svagheter i kontrollsystemen och handelsordningen. Lagstiftningen är komplicerad och ger en 

tung administrativ börda, något som förhindrar småbrukare att gå med i unionens ordning för 

ekologisk produktion. Vissa av de undantag som infördes för att främja sektorns utveckling 

förefaller inte längre motiverade. 

Föreliggande förslag syftar därför till att förbättra lagstiftningen om ekologisk produktion 

med målet att undanröja hinder för dess hållbara utveckling, säkerställa sund konkurrens, göra 

det möjligt för den inre marknaden att fungera effektivare och bevara eller öka 

konsumenternas förtroende för ekologiska produkter. 

 

II – Relevanta fördragsartiklar 

 

Följande artiklar i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som ingår i avdelning III 

”Jordbruk och fiskeri” i fördragets tredje del ”Unionens politik och inre åtgärder”, anges som 

rättslig grund för kommissionens förslag (fetstil, kursivering och understrykning tillagda): 

                                                 
1 COM(2014)0180. 
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Artikel 42 

(f.d. artikel 36 i EG-fördraget) 

Bestämmelserna i kapitlet om konkurrensregler ska tillämpas på produktion av och 

handel med jordbruksprodukter endast i den mån Europaparlamentet och rådet, med 

hänsyn till målsättningen i artikel 39, beslutar detta inom ramen för bestämmelserna i 

artikel 43.2 och enligt det förfarande som anges där. 

 

[...] 

 

Artikel 43 

(f.d. artikel 37 i EG-fördraget) 

[...] 

 

2. Europaparlamentet och rådet ska, i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, 

upprätta den gemensamma organisation av jordbruksmarknaderna som föreskrivs i 

artikel 40.1 och övriga bestämmelser som behövs för att uppnå målen för den 

gemensamma politiken för jordbruk och fiskeri. 

 

[...] 

 

Följande bestämmelser är också relevanta för analysen: 

 

Artikel 39 

(f.d. artikel 33 i EG-fördraget) 

1. Den gemensamma jordbrukspolitiken ska ha som mål att 

 

 

a) höja produktiviteten inom jordbruket genom att främja tekniska framsteg och 

genom att trygga en rationell utveckling av jordbruksproduktionen och ett optimalt 

utnyttjande av produktionsfaktorerna, särskilt arbetskraften, 

 

b) på så sätt tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, särskilt 

genom en höjning av den individuella inkomsten för dem som arbetar i jordbruket, 

 

c) stabilisera marknaderna, 

 

d) trygga försörjningen, 

 

e) tillförsäkra konsumenterna tillgång till varor till skäliga priser. 

 

[...] 

 

Artikel 40 
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(f.d. artikel 34 i EG-fördraget) 

 

1. För att uppnå de mål som anges i artikel 39 upprättas en gemensam organisation 

av jordbruksmarknaderna. 

 

Beroende på produkt skall denna organisation utformas på något av följande sätt: 

 

a) Gemensamma konkurrensregler. 

 

b) Obligatorisk samordning av de olika nationella marknadsorganisationerna. 

 

c) En europeisk marknadsorganisation. 

 

[...] 

 

Under de interinstitutionella förhandlingarna beslutades det hänvisningen till artikel 42 

första stycket i EUF-fördraget skulle strykas som rättslig grund till förordningsförslaget. 

 

III – Rättspraxis 

Enligt domstolens fasta rättspraxis ska ”valet av rättslig grund för en rättsakt inom 

gemenskapen […] ske utifrån objektiva kriterier som kan bli föremål för domstolsprövning. 

Bland dessa kriterier ingår bland annat rättsaktens syfte och innehåll”.1 Val av felaktig rättslig 

grund kan därför motivera att den berörda rättsakten ogiltigförklaras. I detta sammanhang är 

en institutions önskan om ett mer aktivt deltagande vid antagandet av en viss åtgärd irrelevant 

för fastställandet av den korrekta rättsliga grunden, och irrelevant är också frågan om under 

vilka omständigheter en åtgärd antagits eller vilket arbete som utförts i andra avseenden inom 

ramen för verksamhet som omfattas av en viss åtgärd.2  

Om bedömningen av en åtgärd visar att den har två syften eller beståndsdelar, av vilka den 

ena kan identifieras som den huvudsakliga eller avgörande, medan den andra endast är av 

underordnad betydelse, måste åtgärden bygga på en enda rättslig grund, nämligen den som 

krävs med hänsyn till det huvudsakliga eller avgörande syftet eller den huvudsakliga eller 

avgörande beståndsdelen.3  

Om en åtgärd samtidigt har flera avsikter eller beståndsdelar som är oskiljaktigt förbundna 

med varandra, utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande till den/de andra, måste 

emellertid en sådan åtgärd baseras på de motsvarande olika rättsliga grunderna4, om de 

förfaranden som anges för respektive rättslig grund inte är oförenliga med och inte äventyrar 

                                                 
1 Mål C-45/86, kommissionen mot rådet (Allmänna tullförmåner), REG 1987, s. I-1439, punkt 5; mål C-440/05, 

kommissionen mot rådet, REG 2007, s. I-9097. mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, 

REG 2009, s. I-7585. 
2 Mål C-269/97, kommissionen mot rådet, REG 2000, s. I-2257, punkt 44. 
3 Mål C-137/12, kommissionen mot rådet, EU:C:2013:675, punkt 53; mål C-490/10, kommissionen mot rådet, 

EU:C:2012:525, punkt 45; mål C-155/07, parlamentet mot rådet, REG 2008, s. I-08103, punkt 34. 
4 Mål C-211/01, kommissionen mot rådet, REG 2003, s. I-08913, punkt 40; mål C-178/03, kommissionen mot 

Europaparlamentet och rådet, REG 2006, s. I-107, punkterna 43–56.  
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Europaparlamentets rättigheter1. 

 

IV – Förslagets syfte och innehåll 

Som redan nämnts syftar kommissionens förslag till att förbättra lagstiftningen om ekologisk 

produktion genom att undanröja hinder för den ekologiska produktionens hållbara utveckling 

i unionen, säkra rättvisa konkurrensvillkor för jordbrukare och aktörer, göra det möjligt för 

den inre marknaden att fungera effektivare och bevara och stärka konsumenternas förtroende 

för ekologiska produkter. 

I artikel 1 i förslaget fastställs principer för ekologisk produktion och regler för hur ekologisk 

produktion och uppgifter om denna får användas i märkning och saluföring. I artikel 4 i 

förslaget fastställs allmänna principer för ett hållbart förvaltningssystem för ekologisk 

produktion. 

I avsaknad av specifika unionsregler för förekomst av otillåtna ämnen i den ekologiska 

produktionen har det utvecklats olika strategier på olika håll i unionen, vilket det påminns om 

i skäl 49 i förslaget. I skäl 51 sägs det därför att jordbrukare är skyldiga att vidta åtgärder för 

att förhindra risk för kontaminering från icke godkända produkter eller ämnen, och att det 

trots sådana åtgärder kan hända att jordbrukare hindras från att saluföra sina 

jordbruksprodukter som ekologiska. I sådana fall, och i enlighet med artikel 42 i 

EUF-fördraget, kan medlemsstaterna få tillstånd av kommissionen att bevilja nationellt stöd 

för att kompensera de förluster som uppstår.  

På liknande sätt innehåller artikel 20.3 i förslaget bestämmelser om att harmoniserade 

åtgärder ska vidtas när icke godkända produkter eller ämnen upptäcks, genom möjligheten att 

göra undantag från artikel 211.1 i förordning (EU) nr 1308/20132 så att medlemsstaterna kan 

ges tillstånd av kommissionen att bevilja nationellt stöd för att kompensera jordbrukare för 

förluster som uppstått för dem till följd av att deras jordbruksprodukter inte kan saluföras som 

ekologiska på grund av oavsiktlig förekomst av icke godkända produkter eller ämnen. 

Dessutom kan medlemsstaterna använda den gemensamma jordbrukspolitikens instrument för 

att helt eller delvis täcka sådana förluster. 

Under förhandlingarna enades dock parlamentet och rådet om ett helt annat tillvägagångssätt 

för kontaminering. Förordningen innehåller inte längre något generellt och villkorslöst förbud 

mot märkning och saluföring av kontaminerade produkter som ekologiska. Bestämmelsen om 

kompensation har också strukits. Med tanke på att den text som godkändes vid det 

18:e trepartsmötet den 28 juni 2017 inte längre innehåller några bestämmelser om statligt stöd 

har artikel 42 i EUF-fördraget strukits som rättslig grund för förslaget.  

 

V – Analys och fastställande av lämplig rättslig grund 

Enligt artikel 43.2 i EUF-fördraget ska Europaparlamentet och rådet, i enlighet med det 

                                                 
1 Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (”titandioxid”), REG 1991, s. I-2867, punkterna 17–25; mål C-268/94, 

Portugal mot rådet, REG 1996, s. I-6177. 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en 

samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, 

(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007. 
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ordinarie lagstiftningsförfarandet, fastställa de bestämmelser som behövs för att uppnå målen 

för den gemensamma jordbrukspolitiken. Enligt artikel 42 i EUF-fördraget ska 

Europaparlamentet och rådet, inom ramen för bestämmelserna i artikel 43.2 i EUF-fördraget, 

besluta i vilken utsträckning fördragets kapitel om konkurrensregler ska tillämpas på 

produktion av och handel med jordbruksprodukter. Artikel 42 används endast som rättslig 

grund tillsammans med artikel 43.2 i EUF-fördraget. 

Enligt domstolens rättspraxis är det bara motiverat med en dubbel rättslig grund om den 

berörda åtgärden har två avsikter eller beståndsdelar som är oskiljaktigt förbundna med 

varandra, utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande till den andra. 

Med hänvisning till att bestämmelsen om statligt stöd förekommer i kommissionens 

ursprungliga förslag är det motiverat med artikel 42 i EUF-fördraget som rättslig grund. Om 

den bestämmelsen däremot inte finns med i förordningens slutgiltiga text är det inte längre 

motiverat att ha artikel 42 i EUF-fördraget som rättslig grund. 

 

VI – Slutsats och rekommendation 

Mot bakgrund av ovanstående analys, och som en direkt följd av strykningen av artikel 20.3 i 

kommissionens ursprungliga förslag, bör hänvisningen till artikel 42 första stycket i 

EUF-fördraget som rättslig grund till förordningen strykas. 

Vid sitt sammanträde den 22 februari 2018 beslutade följaktligen utskottet för rättsliga frågor 

enhälligt1 (22 ja-röster) att rekommendera att utskottet för jordbruk och landsbygdens 

utveckling behåller artikel 43.2 i EUF-fördraget som enda rättslig grund för förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av 

ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007. 

Med vänlig hälsning 

Pavel Svoboda 

 

(Berör samtliga språkversioner.) 

                                                 
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Jean-Marie Cavada (ordförande för sammanträdet), 

Mady Delvaux (vice-ordförande), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice-ordförande), Max Andersson, 

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, 

Evelyne Gebhardt, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, 

António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, 

Kosma Złotowski samt Norbert Erdős och Michaela Šojdrová (i enlighet med artikel 200.2). 


