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Herr ordförande, 

Med en skrivelse av den 11 juni 2015 begärde utskottet för jordbruk och landsbygdens 

utveckling i enlighet med artikel 39.2 i arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle 

lägga fram ett yttrande över lämpligheten hos den rättsliga grunden för ovannämnda förslag. 

 

Syftet med kommissionens förslag är att skapa regler för tillverkning, utsläppande på 

marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel och att upphäva rådets direktiv 

90/167/EEG av den 26 mars 1997 om fastställande av villkor för framställning, utsläppande 

på marknaden och användning av foderläkemedel inom gemenskapen1. 

 

Kommissionen föreslår som rättslig grund för sitt förslag artikel 43 i EUF-fördraget, vilken 

handlar om genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken och artikel 168.4 b i 

EUF-fördraget, vilken handlar om antagandet av sådana åtgärder på veterinär- och 

växtskyddsområdet som direkt syftar till att skydda folkhälsan.  

 

Föredraganden för ärendet i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, Aguilera, har 

för avsikt att lägga fram ett ändringsförslag om att förordningens rättsliga grund ska vara 

artikel 43.2 i EUF-fördraget, i stället för hela artikel 43 i EUF-fördraget. Hennes 

ändringsförslag skulle inte inverka på förordningens andra rättsliga grund, nämligen artikel 

168.4 b i EUF-fördraget. Nu begär utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ett 

yttrande från utskottet för rättsliga frågor över huruvida denna korrigering av förslagets 

rättsliga grund vore lämplig.  

 

I. Bakgrund 

 

Foder som innehåller läkemedel för behandling av sjukdomar hos produktionsdjur har hittills 

reglerats av rådets direktiv 90/167/EEG av den 26 mars 1990 om fastställande av villkor för 

framställning, utsläppande på marknaden och användning av foderläkemedel inom 

gemenskapen. Det direktivet antogs innan den inre marknaden tillkommit och det har aldrig 

genomgått några innehållsliga anpassningar. Vid det nationella införlivandet av direktivet har 

medlemsstaterna fritt kunnat tolka och genomföra dess bestämmelser. Detta har enligt 

kommissionen bidragit till vissa problem: direktivet säger ingenting om vilka normer som ska 

tillämpas vid godkännandet av växter och inte heller om vilka slag av teknik som kan 

accepteras vid produktion av foder som innehåller läkemedel, eller om normerna bör vara 

teknikbaserade eller resultatbaserade och några kriterier för homogeniteten föreskrivs inte. 

Ingenting sägs om överföring från ett parti till ett annat av foder som innehåller läkemedel, 

om särskild märkning av foder som innehåller läkemedel och om foder som innehåller 

läkemedel och är avsett för sällskapsdjur. Direktivet är dessutom oklart när det gäller frågan 

om huruvida foder får beredas på foderanläggningen innan det finns ett recept, så att 

medlemsstaterna kan tolka detta på olika sätt. Enligt kommissionens syn på saken torde den 

gällande lagstiftningen vidmakthålla de rådande skillnaderna i medlemsstaternas 

genomförande, så att det skapas ojämlika konkurrensvillkor för professionella aktörer på den 

inre marknaden.  

 

Syftet med förslaget är därför att uppdatera den nuvarande lagstiftningen om foder som 

                                                 
1 EGT L 92, 7.4.1990, s. 42. 
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innehåller läkemedel genom att upphäva direktiv 90/167/EEG och samtidigt inom EU 

harmonisera tillverkningen, saluföringen och användningen, dels av foder som innehåller 

läkemedel, dels av mellanprodukter, på ett sådant sätt att en hög nivå av säkerhet upprätthålls. 

Den resulterande förordningen kommer att tillåta produktion på förhand av foder som 

innehåller läkemedel, mobil blandning och hemmablandning, samtidigt som det fastställs 

regler för detta. I bestämmelserna i förslaget till förordning ingår åtgärder för bortskaffande 

av oanvända foder som innehåller läkemedel på jordbruksenheterna, Gränsvärden som gäller 

hela EU kommer att anges för överföring av veterinärmedicinska läkemedel till foder, och de 

bör anpassas på grundval av en bedömning av risken för djur och människor när det gäller 

olika typer av aktiva substanser.  

 

II. Relevanta artiklar i fördraget  

 

Som rättslig grund för förslaget har föreslagits artiklarna 43 och 168.4 b i EUF-fördraget.  

 

Artikel 43 i EUF-fördraget har följande lydelse (understrykning tillagd i punkt 2). 

 

Artikel 43 

(f.d. artikel 37 FEG) 

  

1. Kommissionen ska lägga fram förslag om utformningen och genomförandet av den 

gemensamma jordbrukspolitiken, vilka förslag även ska innefatta att de nationella 

marknadsorganisationerna ersätts med någon av de former för gemensam organisation som 

anges i artikel 40.1 samt att de åtgärder som särskilt nämnts i denna avdelning genomförs. 

Dessa förslag ska ta hänsyn till att de jordbruksfrågor som nämns i denna avdelning kan vara 

ömsesidigt beroende av varandra. 

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. 

3. Rådet ska på förslag av kommissionen besluta om åtgärder om fastställande av priser, 

avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar samt om fastställande och fördelning av 

fiskerimöjligheter. 

4. Under de förutsättningar som anges i punkt 2 får de nationella marknadsorganisationerna 

ersättas med den gemensamma organisation som föreskrivs i artikel 40.1 

a) om den gemensamma organisationen erbjuder de medlemsstater som motsätter sig denna 

åtgärd och som har en egen nationell organisation för ifrågavarande produktion, likvärdiga 

garantier för berörda producenters sysselsättning och levnadsstandard: därvid ska hänsyn 

tas till den takt i vilken möjliga anpassningsåtgärder och nödvändig specialisering kan 

genomföras; samt 

b) om den gemensamma organisationen tillförsäkrar handeln inom unionen villkor som 

motsvarar dem som gäller på en nationell marknad. 
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5. Upprättas en gemensam organisation för vissa råvaror innan det ännu finns en sådan 

organisation för motsvarande bearbetade produkter, får dessa råvaror importeras från 

länder utanför unionen om de används för framställning av bearbetade produkter som är 

avsedda för export till tredje land. 

 

Enligt artikel 40.1 i EUF-fördraget ska det upprättas en gemensam organisation av 

jordbruksmarknaderna ”[f]ör att uppnå de mål som anges i artikel 39”.  

 

Artikel 39 i EUF-fördraget har följande lydelse: 

 

Artikel 39 

(f.d. artikel 33 FEG) 

  

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. 

  

2. Vid utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken och de särskilda åtgärder som 

krävs för att tillämpa den ska hänsyn tas till 

  

a) jordbruksnäringens särskilda karaktär som är en följd av jordbrukets sociala struktur och 

av strukturella och naturbetingade olikheter mellan olika jordbruksregioner, 

  

b) nödvändigheten av att gradvis genomföra lämpliga anpassningsåtgärder, 

  

c) det faktum att jordbruket i medlemsstaterna utgör en sektor som är nära förbunden med 

ekonomin i dess helhet. 

 

Artikel 168.4 b har följande lydelse: 

 

Artikel 168.4 b 

(f.d. artikel 152 FEG) 

(...) 

 

4. Med avvikelse från artiklarna 2.5 och 6 a och i enlighet med artikel 4.2 k ska 

Europaparlamentet och rådet, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter 

att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, bidra till att de mål 
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som anges i denna artikel uppnås genom att, för att klara av de gemensamma frågorna på 

säkerhetsområdet, 

 

(...) 

 

b) besluta om sådana åtgärder på veterinär- och växtskyddsområdet som direkt syftar 

till att skydda folkhälsan, 

 

(...) 

 

III. Rättspraxis i fråga om rättslig grund 

 

Valet av rättslig grund är betydelsefullt eftersom unionen konstitutionellt grundas på 

principen om tilldelning av befogenheter och dess institutioner endast får agera på ett sätt som 

överensstämmer med det mandat de tilldelats genom fördraget1. 

 

Av domstolens rättspraxis framgår vissa principer för valet av rättslig grund. För det första är 

valet av korrekt rättslig grund av konstitutionell betydelse, med tanke på den rättsliga 

grundens följder i fråga om materiell behörighet och förfarande2. För det andra måste valet av 

rättslig grund för en unionsåtgärd grundas på objektiva faktorer som kan prövas rättsligt, och i 

dessa objektiva faktorer ingår bland annat åtgärdens mål och innehåll3. Att en institution 

önskar delta på ett mer intensivt sätt när en bestämd rättsakt antas saknar betydelse, liksom 

vilket arbete som har utförts av andra skäl men inom samma område som rättsakten tillhör 

samt i vilket sammanhang rättsakten har antagits.4 

 

Valet av felaktig rättslig grund kan därför motivera ett upphävande av den berörda rättsakten5. 

 

När det gäller frågan om fler än en rättslig grund gäller följande: Om bedömningen av den 

föreslagna åtgärden visar att det finns två avsikter med denna åtgärd eller att den har två 

beståndsdelar, och om en av dessa kan identifieras som den huvudsakliga eller avgörande 

avsikten eller beståndsdelen, medan den andra endast är av underordnad betydelse, måste 

rättsakten ha en enda rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till den 

huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen6. Om det finns flera avsikter med 

en rättsakt eller den har flera beståndsdelar som har ett sådant samband att de inte kan 

åtskiljas och ingen av dem är sekundär och indirekt i förhållande till de andra, måste 

rättsakten däremot antas med stöd av de olika bestämmelser i fördraget som är relevanta i 

sammanhanget7. 

                                                 
1 Yttrande 2/00 över Cartagenaprotokollet, REG 2001, s. I-9713, punkt 3. Yttrande 1/08 över det allmänna 

tjänstehandelsavtalet (Gats), REG 2009, s. I-01255, punkt 110.  
2 Yttrande 2/00 över Cartagenaprotokollet, REG 2001, s. I-9713, punkt 5. Mål C-370/07, kommissionen mot 

rådet, REG 2009, s. I-08917, punkterna 46–49. Yttrande 1/08 över det allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats), 

REG 2009, s. I-01255, punkt 110. 
3 Mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585, punkt 45 och där angiven 

rättspraxis, och mål C-130/10, Europaparlamentet mot rådet, REU 2012, punkt 42 och där angiven rättspraxis. 
4 Mål C-269/97, kommissionen mot rådet, REG 2000, s. I-2257, punkt 44.  
5 Yttrande 2/00 över Cartagenaprotokollet, REG 2001, s. I-9713, punkt 5. 
6 Mål C-42/97, kommissionen mot rådet, REG 1999, s. I-868, punkterna 39–40. Mål C-36/98, Spanien mot rådet, 

REG 2001, s. I-779, punkt 59. Mål C-211/01, kommissionen mot rådet, REG 2003, s. I-8913, punkt 39.  
7 Mål C-165/87, kommissionen mot rådet, REG 1988, s. 5545, punkt 11. Mål C-178/03, kommissionen mot 

Europaparlamentet och rådet, REG 2006, s. I-107, punkterna 43–56.  
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Två rättsliga grunder kan dock inte användas om de förfaranden som föreskrivs för de båda 

grunderna inte överensstämmer med varandra och/eller när en kumulering av rättsliga grunder 

kan påverka parlamentets rättigheter1.  

 

IV. Den föreslagna förordningens syfte och innehåll  

 

Den föreslagna förordningen omfattar tillverkning, utsläppande på marknaden och 

användning av foder som innehåller läkemedel för livsmedelsproducerande djur och 

sällskapsdjur i unionen2. I skäl 2 i förslaget står det att ”[a]nimalieproduktionen intar en 

mycket viktig ställning i unionens jordbruk. Reglerna om foder som innehåller livsmedel har 

stor betydelse för djurhållning och djuruppfödning, även av icke livsmedelsproducerande 

djur, och för framställningen av produkter av animaliskt ursprung.” 

 

Om förordningen antas kommer den att upphäva rådets direktiv 90/167/EEG. I skäl 4 i 

förslaget anges det att ”[t]illämpningen av direktiv 90/167/EEG har visat att det bör vidtas fler 

åtgärder för att förbättra den inre marknadens effektivitet och uttryckligen ge och förbättra 

möjligheten att behandla icke livsmedelsproducerande djur via foder som innehåller 

läkemedel”.  

 

På tal om detta står det i motiveringen till förslaget att ”[s]yftet med att se över reglerna om 

foder som innehåller läkemedel är att uppnå ett harmoniserat högt skydd vid tillverkning, 

saluföring och användning i EU av foder som innehåller läkemedel och av mellanprodukter 

och att återspegla den tekniska utvecklingen på området”, varjämte det betonas att ”den 

gällande lagstiftningen [torde] vidmakthålla de rådande skillnaderna i medlemsstaternas 

genomförande. Detta skapar ojämlika konkurrensvillkor för aktörerna på den inre marknaden. 

Det finns behov av att harmonisera genomförandet av lagstiftningen, minska kostnaderna och 

de administrativa bördorna samt främja innovation.”  

 

I skäl 24 i förslaget, som visserligen i första hand behandlar frågorna om subsidiaritet och 

proportionalitet ges en koncis uppräkning av förordningens syften, nämligen ”att säkerställa 

en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt tillhandahålla adekvat information för 

användarna och stärka den inre marknadens effektivitet”. 

 

Förslaget till förordning innehåller regler för tillverkning, sammansättning, utsläppande på 

marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel. De allmänna kraven för 

tillverkning i rådets förordning (EG) nr 183/20053 är tillämpliga. Artikel 4 i förslaget till 

förordning ålägger foderföretagare som arbetar med foder som innehåller läkemedel att 

inrätta, genomföra och upprätthålla permanenta skriftliga förfaranden som grundar sig på 

                                                 
1 Mål C-178/03, kommissionen mot Europaparlamentet och rådet, REG 2006, s. I-107, punkt 57. Förenade 

målen C-164/97 och C-165/97, parlamentet mot rådet, REG 1999, s. I-1139, punkt 14. Mål C-300/89, 

kommissionen mot rådet, (”Titandioxid”), REG 1991, s. I-2867, punkterna 17–25. Mål C-338/01, kommissionen 

mot rådet, REG 2004, s. I-4829 (återvinning av indirekta skatter), punkt 57.  
2 Förordningen skulle inte omfatta veterinärmedicinska läkemedel som används som medicinsk beståndsdel i 

foder som innehåller läkemedel, eftersom de omfattas av särskild lagstiftning om veterinärmedicinska 

läkemedel.  

 
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav 

för foderhygien (EUT L 35, 8.2.2005, s. 1). 
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systemet för faroanalys och kritiska styrpunkter. Dessutom får, enligt artikel 5, foder som 

innehåller läkemedel endast tillverkas av veterinärmedicinska läkemedel som har godkänts i 

enlighet med lagstiftningen om veterinärmedicinska läkemedel1.  

 

I förslaget fastställs också regler för homogen inblandning av det veterinärmedicinska 

läkemedlet i foder, och de krav som ska uppfyllas för att aktiva substanser från 

veterinärmedicinska läkemedel inte ska överföras till foder som de inte är avsedda för. Där 

ingår också regler för produktion på förhand av foder som innehåller läkemedel samt för 

märkning och förpackning av sådant foder. I artiklarna 12–14 i förslaget regleras 

godkännandet av foderföretagare och fastställs vilka regler dessa måste följa för att få 

tillverka foder som innehåller läkemedel.  

 

I artiklarna 15–17 i förslaget till förordning fastställs särskilda regler för recept, receptens 

giltighet, användning av foder som innehåller antimikrobiella läkemedel för 

livsmedelsproducerande djur samt erforderlig mängd vid behandling av djur med foder som 

innehåller läkemedel. Tillverkare, distributörer och användare av foder som innehåller 

läkemedel måste dagligen uppdatera register och journaler så att foder som innehåller 

läkemedel kan spåras på ett effektivt sätt. När det gäller veterinärmedicinska läkemedel som 

har godkänts på nationell nivå fastställer förslaget till förordning regler för handel inom 

unionen med foder som innehåller läkemedel, för att undvika snedvridning av konkurrensen.  

 

I förslaget åläggs medlemsstaterna dessutom att fastställa bestämmelser om påföljder vid 

överträdelser av denna förordning och att vidta de åtgärder som krävs för att se till att de 

tillämpas.  

 

V. Fastställande av lämplig rättslig grund  

 

Med beaktande av att förslagets syfte och innehåll består i att med hjälp av en förordning 

harmonisera tillverkning, saluföring och användning av foder som innehåller läkemedel som 

brukar användas för att behandla djursjukdomar hos stora grupper av djur, för att säkerställa 

en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa, tillhandahålla adekvat information för 

användarna och stärka den inre marknadens effektivitet på jordbrukets område, är artiklarna 

43 och 168.4 b i EUF-fördraget den lämpliga rättsliga grunden för förordningen.  

 

I fråga om artikel 43 i EUF-fördraget ter det sig noteransvärt att den artikeln, enligt 

domstolens etablerade rättspraxis, är den lämpliga rättsliga grunden för all lagstiftning om 

produktion och marknadsföring av jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget, om 

lagstiftningen bidrar till uppnåendet av ett eller flera av den gemensamma jordbrukspolitikens 

mål enligt artikel 39 i fördraget. Här bör det påpekas, att det också är väletablerad rättspraxis 

att en rättsakt som är ett väsentligt medel för att höja produktiviteten inom jordbruket (ett mål 

som fastställs i artikel 39.1 a i fördraget) måste antas på grundval av artikel 43 i fördraget, 

även om rättsakten, förutom att den huvudsakligen gäller för produkter som ingår i bilaga I, i 

andra hand också omfattar andra produkter som inte ingår i den bilagan2.  

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av 

gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1). 
2 Mål C-180/96, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europeiska gemenskapernas 

kommission, REG 1998, s. I-02265, och där angiven rättspraxis. Mål C-11/88, Europeiska gemenskapernas 

kommission mot Europeiska gemenskapernas råd (Icke önskvärda ämnen och produkter i djurfoder – Rättslig 

grund), REG 1989, s. 3799, punkt 15, sammanfattning, där det står följande: ”Artikel 43 i fördraget är den 
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Förslaget till förordning avser att bidra till de mål för den gemensamma jordbrukspolitiken 

som fastställs i artikel 39 i EUF-fördraget, nämligen a) att 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) att på så sätt tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, 

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

att stabilisera marknaderna, d) att trygga försörjningen och e) att tillförsäkra konsumenterna 

tillgång till varor till skäliga priser. 

 

Artikel 43 i EUF-fördraget har fem punkter, av vilka två utgör rättsliga grunder. I punkt 2 av 

den artikeln ges Europaparlamentet och rådet behörighet att, i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet, 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. I punkt 3 bemyndigas rådet att, på förslag av 

kommissionen, besluta om åtgärder om fastställande av priser, avgifter, stöd och kvantitativa 

begränsningar samt om fastställande och fördelning av fiskerimöjligheter.  

 

Av innehållet i förslaget till förordning framgår det uppenbart att den inte innehåller något 

med anknytning till artikel 43.3 i EUF-fördraget och att artikel 43.3 således inte har relevans 

för förslaget. Artikel 43.2 i EUF-fördraget omfattar alla aspekter av den gemensamma 

jordbrukspolitiken som ingår i förslaget. Därför vore det på sin plats med en korrigering av 

den rättsliga grunden, så att den kom att inskränkas till artikel 43.2 i EUF-fördraget. Detta var 

också den slutsats som parlamentets rättstjänst kom fram till1.  

 

När det gäller artikel 168.4 b i EUF-fördraget framgår det klart av skälen och innehållet i 

förslaget till förordning att den också syftar till skydd av folkhälsan genom antagande av 

åtgärder på veterinär- och växtskyddsområdet. Avsikten med förslaget till förordning är 

reglera tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller 

läkemedel, varvid sådant foder bör tillverkas endast med godkända veterinärmedicinska 

läkemedel, och det med hänsyn till produktens säkerhet och effektivitet bör säkerställas att 

alla föreningar som används är kompatibla. 

 

Enligt ovannämnda rättspraxis om rättsliga grunder kan två rättsliga grunder komma i fråga 

bara om det kan fastställas att en åtgärd har flera samtidiga avsikter eller beståndsdelar som 

                                                                                                                                                         
lämpliga rättsliga grunden för all lagstiftning om produktion och marknadsföring av jordbruksprodukter som 

anges i bilaga I till fördraget, om lagstiftningen bidrar till uppnåendet av ett eller flera av den gemensamma 

jordbrukspolitikens mål enligt artikel 39 i fördraget. Även när denna lagstiftning inriktar sig både på 

jordbrukspolitiska mål och på andra mål, vilkas uppnående, i avsaknad av specifika bestämmelser, eftersträvas 

på grundval av artikel 100 i fördraget, kan lagstiftningen innefatta harmonisering av bestämmelser i nationell 

lagstiftning utan att artikel 100 behöver åberopas. Mot bakgrund av att artikel 38.2 i fördraget ger 

detaljbestämmelserna inom området jordbruk företräde framför allmänna bestämmelser om inrättandet av den 

gemensamma marknaden kan inskränkningar av tillämpningsområdet för artikel 43 inte motiveras med 

hänvisning till artikel 100 (se domarna av den 23 februari 1988 i målen 68/86 och 131/86, Förenade 

konungariket mot Europeiska gemenskapernas råd, REG 1988, s. 855 och 905).  Fastän direktiv 87/519 om 

ändring av direktiv 74/63 om icke önskvärda ämnen och produkter i djurfoder också i andra hand kan hänvisa till 

vissa produkter som inte ingår i bilaga II gäller det dock i huvudsak för produkter som ingår i den bilagan. 

Dessutom är det en väsentlig faktor för att höja produktiviteten inom jordbruket, något som är det uttalade målet 

för artikel 39.1 a i fördraget.”  
1 Se rättstjänstens meddelande av den 19 juni 2015.  
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inte kan åtskiljas och där ingen av dem är sekundär och indirekt i förhållande till de andra. 

Detta verkar vara fallet med föreliggande förslag. Man kan i själva verket dra den slutsatsen 

att förslaget har två huvudsakliga avsikter som är nära kopplade till varandra, nämligen dels 

att trygga en hög nivå av skydd för människors och djurs hälsa, dels att stärka den inre 

marknadens effektivitet, och ingendera avsikten förefaller vara viktigare än den andra.  

 

Dessutom föreskrivs det ordinarie lagstiftningsförfarandet i vardera bestämmelsen, så frågan 

om oförenlighet mellan de bägge rättsliga grunderna blir inte aktuell här.  

 

VI. Sammanfattning och rekommendationer 

 

Vid sitt sammanträde den 13 juli 2015 beslutade följaktligen utskottet för rättsliga frågor med 

21 röster för och 2 emot1 att artiklarna 43.2 och 168.4 b i EUF-fördraget utgör de lämpliga 

rättsliga grunderna för förslaget och således att rekommendera för utskottet för jordbruk och 

landsbygdens utveckling att ändra hänvisningen till artikel 43 i EUF-fördraget, så att den 

kommer att hänföra sig endast till punkt 2 i den artikeln.  

Med vänlig hälsning 

Pavel Svoboda 

 

(Berör samtliga språkversioner.) 

                                                 
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Pavel Svoboda (Ordförande), Jean-Marie Cavada 

(Vice ordförande), Axel Voss (Vice ordförande), Mady Delvaux (Vice ordförande), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne 

Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, 

Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka, Ángela Vallina (för 

Jiří Maštálka, i enlighet med artikel 200.2), Bogdan Brunon Wenta (för Therese Comodini Cachia, i enlighet 

med artikel 200.2). 


