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Till ordföranden 

Med en skrivelse av den 19 november 2018 begärde du i enlighet med artikel 39.2 i 

arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle kontrollera giltigheten och 

lämpligheten hos den rättsliga grunden för ovannämnda kommissionsförslag. 

Vid utskottssammanträdet den 6 december 2018 behandlade utskottet detta ärende. 

I – Bakgrund 

 

Förslaget syftar till att ändra den allmänna livsmedelsförordningen1 och åtta relaterade 

rättsakter2 när det gäller riskbedömning i livsmedelskedjan. 

 

Kommissionens förslag grundades på artikel 43 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget), om jordbruk, artikel 114 i EUF-fördraget om harmonisering av 

den inre marknaden och artikel 168.4 b i EUF-fördraget om folkhälsa. 

 

Ett ändringsförslag som lagts fram i ENVI-utskottet syftar till att lägga till artikel 192.1 om 

miljön som rättslig grund. 

 

II – Relevanta fördragsartiklar 
 

Följande artiklar i EUF-fördraget angavs som den rättsliga grunden i kommissionens förslag 

(understrykningar tillagda): 

 

Artikel 43 i EUF-fördraget om jordbruk och fiskeri har följande lydelse: 

 

Artikel 43 

(f.d. artikel 37 i EG-fördraget) 

 

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 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och 

krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om 

förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).  
2 Se fotnot 8 i yttrandet från rättstjänsten över en förteckning över samtliga titlar på och hänvisningar till dessa 

rättsakter. 
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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 fiskemöjligheter. 

 

[...] 

 

 

Artikel 114 i EUF-fördraget om harmonisering inom hela den inre marknaden har 

följande lydelse: 

 

Artikel 114 

(f.d. artikel 95 i EG-fördraget) 

 

1.  Om inte annat föreskrivs i fördragen ska följande bestämmelser tillämpas 

för att nå de mål som anges i artikel 26. Europaparlamentet och rådet ska i 

enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört 

Ekonomiska och sociala kommittén, besluta om åtgärder för tillnärmning av 

sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som 

syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera.  

 

[...] 

 

3. Kommissionen ska i sina förslag enligt punkt 1 om hälsa, säkerhet samt 

miljö- och konsumentskydd utgå från en hög skyddsnivå och särskilt beakta ny 

utveckling som grundas på vetenskapliga fakta. Europaparlamentet och rådet 

ska också, inom ramen för sina respektive befogenheter, sträva efter att nå 

detta mål. 

 

4. Om en medlemsstat, efter det att Europaparlamentet och rådet, rådet eller 

kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd, anser det 

nödvändigt att behålla nationella bestämmelser som grundar sig på 

väsentliga behov enligt artikel 36 eller som avser miljö- eller 

arbetsmiljöskydd, ska den till kommissionen anmäla dessa bestämmelser samt 

skälen för att behålla dem. 

 

5. Dessutom gäller, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4, att om 

en medlemsstat efter det att Europaparlamentet och rådet, rådet eller 

kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd anser det nödvändigt 

att införa nationella bestämmelser grundade på nya vetenskapliga belägg 

med anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd för att lösa ett problem 

som är specifikt för den medlemsstaten och som har uppkommit efter beslutet 

om harmoniseringsåtgärden, ska medlemsstaten underrätta kommissionen om 

de planerade bestämmelserna samt om skälen för att införa dem. 

 

6. Kommissionen ska inom sex månader efter en sådan anmälan som avses i 

punkterna 4 och 5 godkänna eller förkasta de ifrågavarande nationella 

bestämmelserna sedan den konstaterat huruvida dessa utgör ett medel för 
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godtycklig diskriminering eller innebär förtäckta handelshinder mellan 

medlemsstaterna samt huruvida de kommer att utgöra ett hinder för den inre 

marknadens funktion. 

 

Om kommissionen inte fattar beslut inom denna period ska de nationella 

bestämmelser som avses i punkterna 4 och 5 anses godkända. 

 

Om det är berättigat på grund av frågans komplexitet och om det inte finns 

någon fara för människors hälsa, får kommissionen meddela den berörda 

medlemsstaten att den period som avses i denna punkt kan förlängas med 

ytterligare högst sex månader. 

 

7. Om en medlemsstat i enlighet med punkt 6 bemyndigas att behålla eller 

införa nationella bestämmelser som avviker från en harmoniseringsåtgärd, 

ska kommissionen omedelbart undersöka om den ska föreslå en anpassning 

av den åtgärden. 

 

 

Artikel 168.4 b i  EUF-fördraget om folkhälsa har följande lydelse: 

 

Artikel 168 

(f.d. artikel 152 i EG-fördraget) 

 

1.  En hög hälsoskyddsnivå för människor ska säkerställas vid utformning och 

genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder. 

 

[...] 

 

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 som anges i denna 

artikel uppnås genom att, för att klara av de gemensamma frågorna på 

säkerhetsområdet, 

 

a) besluta om åtgärder för att fastställa höga kvalitets- och 

säkerhetsstandarder i fråga om organ och ämnen av mänskligt ursprung, blod 

och blodderivat; dessa åtgärder ska inte hindra någon medlemsstat från att 

upprätthålla eller införa strängare skyddsåtgärder, 

 

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

direkt syftar till att skydda folkhälsan, 

 

c) besluta om åtgärder för att fastställa höga kvalitets- och 

säkerhetsstandarder för läkemedel och medicintekniska produkter. 

 

[...] 
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Artikel 192.1 i EUF-fördraget om miljö, som föreslås läggas till som rättslig grund, har 

följande lydelse: 

 

Artikel 192 

(f.d. artikel 175 i EG-fördraget) 

 

1.  Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala 

kommittén och Regionkommittén besluta om vilka åtgärder som ska vidtas av 

unionen för att uppnå de mål som anges i artikel 191.  

 

[...] 

 

 

Artikel 191 i EUF-fördraget har följande lydelse:  

 

Artikel 191 

(f.d. artikel 174 i EG-fördraget) 

 

1.  Unionens miljöpolitik ska bidra till att följande mål uppnås: 

 

— Att bevara, skydda och förbättra miljön. 

 

— Att skydda människors hälsa. 

 

— Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt. 

 

— Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller 

globala miljöproblem, särskilt för att bekämpa klimatförändringen. 

 

[...] 

 

 

Artikel 193 i EUF-fördraget har följande lydelse: 

 

Artikel 193 

(f.d. artikel 176 i EG-fördraget) 

 

De skyddsåtgärder som antas enligt artikel 192 ska inte hindra någon 

medlemsstat från att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder. Sådana 

åtgärder måste vara förenliga med fördragen. De ska anmälas till 

kommissionen. 

 

 

Artikel 207 i EUF-fördraget om den gemensamma handelspolitiken, som ingick i den rättsliga 

grunden för den allmänna livsmedelsförordningen, har följande lydelse: 

 

Artikel 207 

(f.d. artikel 133 i EG-fördraget) 
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1. Den gemensamma handelspolitiken ska grunda sig på enhetliga principer, 

särskilt när det gäller ändring av tullsatser och ingående av tull- och 

handelsavtal som rör utbyte av varor och tjänster samt handelsrelaterade 

aspekter av immateriella rättigheter, utländska direktinvesteringar, 

enhetlighet i fråga om liberaliseringsåtgärder, exportpolitik och 

handelspolitiska skyddsåtgärder, inbegripet åtgärder vid dumpning och 

subventioner. Den gemensamma handelspolitiken ska föras inom ramen för 

principerna och målen för unionens yttre åtgärder. 

 

2. Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det 

ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder för att fastställa inom 

vilken ram den gemensamma handelspolitiken ska genomföras. 

 

[...] 

 

 

III – Rättspraxis om rättsliga grunder 

 

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 tjäna som anledning till att den berörda rättsakten ogiltigförklaras. 

 

Valet av rättslig grund bör i princip inte vara beroende av valet av tidigare rättsakter, men 

enligt fast rättspraxis måste den rättsliga grunden för en åtgärd fastställas med beaktande av 

dess eget syfte och innehåll och inte av den rättsliga grund som används för antagandet av 

andra EU-åtgärder som i vissa fall kan ha liknande egenskaper. Om en lagstiftningsakt är 

utformad endast som ett tillägg till eller en rättelse av en annan lagstiftningsakt utan att dess 

ursprungliga mål ändras, har unionslagstiftaren emellertid full rätt att grunda den senare 

lagstiftningsakten på den rättsliga grunden för den första akten. 2  

 

När det gäller flera rättsliga grunder måste det fastställas om förslaget antingen 

1. har flera olika avsikter eller flera olika  beståndsdelar, och om en av dessa kan identifieras 

som den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, medan de andra 

endast är av underordnad betydelse, eller  

2. samtidigt har flera avsikter eller flera beståndsdelar vilka har ett sådant samband att de 

inte kan åtskiljas och den ena inte är sekundär och indirekt i förhållande till den andra. 

 

Enligt domstolens rättspraxis måste rättsakten i det förra fallet grundas på en enda rättslig 

grund, nämligen den som krävs enligt den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller 

beståndsdelen, och i det senare fallet på de olika motsvarande rättsliga grunderna.3 

 

                                                 
1Mål C-45/86, kommissionen mot rådet (det allmänna preferenssystemet), [1987] REG, s. 1439, punkt 5; Mål C-

440/05, kommissionen mot rådet [2007] REG I-9097; Mål C-411/06, kommissionen mot Europaparlamentet och 

rådet, [2009]  REG, s. I-7585. 
2 Se dom av den 21 juni 2018, Polen mot Europaparlamentet och rådet, C-5/16, EU:C:2018:483, s. 49, s. 69 och 

angiven rättspraxis. 
3Se det ovannämnda målet C-411/06, punkterna 46–47. 
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IV – Den föreslagna förordningens syfte och innehåll 

 

Huvudsyftet med förslaget är att skapa större insyn i de studier som används för 

riskbedömning i livsmedelskedjan och bemöta samhällets krav på en mer öppen och 

oberoende riskbedömning och en mer effektiv riskkommunikation. Genom att stärka 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets (Efsas) styrning och göra riskbedömningen 

mer hållbar syftar förslaget till att säkerställa att Efsa fortsätter att spela en viktig roll i EU:s 

system för livsmedelssäkerhet och bidrar till unionsmedborgarnas hälsa och välbefinnande 

och till en innovativ och konkurrenskraftig jordbruksbaserad livsmedelsindustri i unionen. 

 

Förslaget syftar mer specifikt till att förstärka garantierna för tillförlitlighet, objektivitet och 

oberoende av de studier som Efsa använder i sin riskbedömning, särskilt i samband med 

ansökningar om godkännande. Förslaget syftar därför till att förbättra styrningen av och stärka 

medlemsstaternas vetenskapliga samarbete med och deras deltagande i Efsa, att förstärka 

Efsas förmåga att upprätthålla en hög nivå på den vetenskapliga expertisen i de olika områden 

som omfattas av dess arbete, särskilt dess förmåga att locka framstående forskare till sina 

vetenskapliga paneler, och att utveckla en heltäckande och effektiv strategi för 

riskkommunikation, där kommissionen, medlemsstaterna och Efsa deltar under hela 

riskanalysförfarandet. 

 

Förslaget består av 40 skäl och 11 artiklar. Artikel 1 innehåller ändringar av den allmänna 

livsmedelsförordningen genom att det införs 18 nya artiklar om riskkommunikation, 

styrningsfrågor avseende Efsa, register över studier, samråd med tredje parter, kontroller, 

kontrollstudier,  konfidentiell behandling, dataskydd och tilldelning av befogenheter att anta 

delegerade akter för att fastställa en allmän plan för riskkommunikation om frågor som rör 

den jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Artiklarna 2–9 innehåller mindre ändringar av de 

övriga åtta rättsakterna, främst om insyn och konfidentiell behandling. Slutligen behandlas 

övergångsbestämmelser och ikraftträdande i artiklarna 10 och 11. 

 

Det slutliga betänkandet om ärendet som antogs i ENVI-utskottet består av 131 

ändringsförslag, men förutom det ändringsförslag som syftar till att ändra den rättsliga 

grunden verkar de inte innebära någon större förändring av syftet med och innehållet i 

kommissionens förslag. 

 

 

V – Fastställande av lämplig rättslig grund 
 

För det första bör det noteras att den allmänna livsmedelsförordning som nu håller på att 

ändras baserades på de tre rättsliga grunder som kommissionen lade fram i förslaget samt på 

artikel 133 i EG-fördraget om den gemensamma handelspolitiken (nu artikel 207 i EUF-

fördraget). Kommissionen har dock inte tagit med artikel 207 i EUF-fördraget i förslaget, 

vilket verkar riktigt, eftersom förslaget inte har något med den gemensamma handelspolitiken 

att göra.1 

                                                 
1 I ENVI-utskottets betänkande införs dock ett nytt skäl, 4a, som indirekt berör den gemensamma 

handelspolitiken: ”När handelsavtal ingås måste unionen säkerställa att livsmedelslagstiftningen i partnerländer 

ger minst samma skydd vad gäller livsmedelssäkerhet som EU:s livsmedelslagstiftning för att garantera 

konsumenternas säkerhet och förhindra illojal konkurrens gentemot europeiska produkter.” 
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Rättstjänsten har gett denna värdefulla översikt över de rättsliga grunderna för alla de nio 

lagstiftningsakter som omfattas av förslaget1: 

 

Allmänna livsmedelsförordningen  Artiklarna 37, 95, 133 och 152.4 b i EG-

fördraget  

direktiv 2001/18/EG. Artikel 95 i EG-fördraget 

förordning (EG) nr 1829/2003 Artiklarna 37, 95 och 152.4 b i EG-

fördraget 

förordning (EG) nr 1831/2003 Artiklarna 37 och 152.4 b i EG-fördraget 

förordning (EG) nr 2065/2003 Artikel 95 i EG-fördraget 

förordning (EG) nr 1935/2004 Artikel 95 i EG-fördraget 

förordning (EG) nr 1331/2008 Artikel 95 i EG-fördraget 

förordning (EG) nr 1107/2009 Artiklarna 37.2, 95 och 152.4 b i 

förordning (EG) nr 2015/2283 Artikel 114 i EUF-fördraget 

 

Man kunde först dra slutsatsen att alla de rättsakter som föreslås att ändras baserades på en 

eller en kombination av de tre rättsliga grunderna i kommissionens förslag. Förordning (EG) 

nr 1107/2009 är dock delvis baserat på framför allt artikel 43.2 i EUF-fördraget (f.d. artikel 37 

i EG-fördraget), som är den operativa punkt som hänvisar till det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet. 

 

Eftersom unionslagstiftaren, i enlighet med ovannämnda rättspraxis när det gäller en 

lagstiftningsakt som är utformad endast som ett tillägg till eller en rättelse av en annan 

lagstiftningsakt utan att dess ursprungliga mål ändras, har full rätt att grunda den senare 

lagstiftningsakten på den rättsliga grunden för den första akten  verkar det som om 

kommissionen helt korrekt har tagit med de tre relevanta artiklarna som rättslig grund, inte 

minst med tanke på att syftet med förslaget inte är att ändra de ursprungliga målen i de 

ändrade rättsakterna utan endast att stärka vissa begränsade aspekter av dem. 

 

Enligt artikel 1 i den allmänna livsmedelsförordningen avseende dess syfte och 

tillämpningsområde ska en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas 

intressen när det gäller livsmedel säkerställas, och den inre marknaden fungera effektivt, och 

förordningen fastställer gemensamma principer och skyldigheter, medlen för att tillhandahålla 

en solid vetenskaplig grundval, en effektiv organisation och förfaranden för att stödja 

beslutsfattande i frågor som gäller livsmedels- och fodersäkerhet.  

 

Det aktuella förslaget ändrar inte på något vis målen i den allmänna livsmedelsförordningen, 

utan syftar snarare till att stärka vissa aspekter av den, särskilt när det gäller insyn i 

riskbedömning och vissa styrningsaspekter av Efsa, ett organ som också inrättades genom den 

allmänna livsmedelsförordningen. De övriga åtta rättsakterna ändras först och främst i fråga 

om insyn och konfidentiell behandling, och de ursprungliga målen är opåverkade av dessa 

förändringar. Kommissionens förslag skulle därför helt korrekt kunna grundas på den rättsliga 

grunden för de ursprungliga rättsakterna, dvs. de tre artiklar som lagts fram av kommissionen 

och som framgår av tabellen ovan. 

 

                                                 
1 Se rättstjänstens yttrande, SJ-0333/18, punkt 15. 
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Frågan blir då huruvida alla dessa tre artiklar måste ingå i den rättsliga grunden eller om det 

skulle räcka med endast en eller två av dem.  

 

Eftersom rättstjänsten påpekar att artikel 114 i EUF-fördraget (f.d. artikel 95 i EG-fördraget) 

redan är en rättslig grund för alla utom en av de ändrade akterna, och med tanke på att 

förslaget syftar till att stärka ramen för förfarandet och insynen i godkännandeförfaranden, 

kan det sägas att huvudsyftet är att säkerställa en väl fungerande inre marknad och att artikel 

114 i EUF-fördraget därför i princip kan räcka som rättslig grund.1  

 

I enlighet med ovannämnda rättspraxis måste det därför fastställas huruvida dessa aspekter av 

den inre marknaden utgör det huvudsakliga eller avgörande syftet eller beståndsdelen, medan 

jordbruk och fiskeri i artikel 43 i EUF-fördraget och folkhälsa i artikel 168.4 i EUF-fördraget 

endast är av underordnad betydelse, eller om alla tre av dessa mål eller beståndsdelar 

eftersträvas samtidigt och är oskiljaktigt förbundna med varandra, utan att den ena är 

sekundär och står i indirekt i förhållande till den andra.  

 

Eftersom den allmänna livsmedelsförordningen fastställer de allmänna principerna och kraven 

i livsmedelslagstiftningen och även fastställer att Efsa är det unionsorgan som är ansvarigt för 

riskbedömningen i frågor som rör livsmedels- och fodersäkerhet, kan man knappast hävda att 

upprättandet av den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna och den 

gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken (artikel 43.2 i EUF-fördraget) och åtgärder på 

veterinär- och växtskyddsområdet som direkt syftar till att skydda folkhälsan (artikel 168.4 b i 

EUF-fördraget) är sekundära eller står i indirekta förhållande till det allmänna målet för den 

inre marknaden, utan måste anses eftersträvas samtidigt och vara oskiljaktigt förbundet med 

detta.   

 

Artiklarna 43.2 och 168.4 i EUF-fördraget måste därför tillsammans med artikel 114 i EUF-

fördraget utgöra den rättsliga grunden för förslaget. 

 

Slutligen har vi frågan om huruvida artikel 192.1 i EUF-fördraget bör läggas till som rättslig 

grund.  

 

Det ändringsförslag som antogs i ENVI-utskottet och som syftar till att lägga till denna artikel 

om miljö som rättslig grund var följaktligen berättigat: Tillståndet att odla eller sätta 

genetiskt modifierade organismer, växter eller djur i omlopp samt godkännande av 

verksamma ämnen i bekämpningsmedel har betydande inverkan på naturmiljön och 

människors hälsa. Skyddet av människors hälsa ingår i EU:s miljöpolitik”. 

 

Det framgår tydligt  av fördraget att unionens miljöpolitik ska bidra till uppnåendet av målet 

att skydda människors hälsa, men miljöskyddet är helt enkelt inte förslagets huvudsakliga 

syfte och innehåll. Som beskrivits ovan måste förslagets syfte och innehåll snarare ses som 

aspekter av godkännandeförfaranden inom den inre marknaden vad gäller jordbruk, fiskeri 

och folkhälsa. 

 

Artikel 114.3 i EUF-fördraget fastställer dessutom redan att Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen, inom ramen för sina respektive befogenheter, ska utgå från en hög skyddsnivå 

i frågor som rör miljöskydd i samband med åtgärder för tillnärmning av de bestämmelser som 

                                                 
1 Ibidem, punkt 18. 
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syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera, bland annat med hänsyn till 

ny utveckling som grundar sig på vetenskapliga fakta. 

 

Slutligen, såsom rättstjänsten påpekar, finns det i vilket fall som helst olika rättssystem som är 

tillämpliga enligt artiklarna 114 och 192 i EUF-fördraget när det gäller medlemsstaternas 

möjlighet att anta strängare nationella åtgärder.1 I artikel 193 i EUF-fördraget klargörs att de 

skyddsåtgärder som antagits enligt artikel 192 i EUF-fördraget inte hindrar någon 

medlemsstat från att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder, men artikel 114 i EUF-

fördraget innehåller ett invecklat kontrollsystem för olika nationella åtgärder som ger 

kommissionen en framträdande roll när det gäller att säkerställa att sådana nationella åtgärder 

inte utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning av handeln 

mellan medlemsstaterna, och kommissionen måste fastställa huruvida de utgör ett hinder för 

den inre marknadens funktion. Dessa två rättsordningar är utan tvekan oförenliga med 

varandra. 

 

Artikel 192.1 i EUF-fördraget får därför inte laggas till som rättslig grund för förslaget.  

 

 

VI – Slutsats och rekommendation 

 

Mot bakgrund av den ovanstående analysen utgör artiklarna 43.2, 114 och 168.4 b i EUF-

fördraget den korrekta rättsliga grunden för förslaget. 

 

Vid sammanträdet den 6 december 2018 antog därför utskottet för rättsliga frågor med 10 

röster för, 0 röster emot och 7 nedlagda röster2 följande rekommendation: utskottet för miljö, 

folkhälsa och livsmedelssäkerhet bör inte ta med artikel 192.1 i EUF-fördraget som ytterligare 

rättslig grund i det därpå följande förfarandet i detta ärende. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Pavel Svoboda 

 

                                                 
1 Se rättstjänstens yttrande, SJ-0333/18, punkt 24. 
2Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Pavel Svoboda (ordförande), Jean-Marie Cavada, 

Mady Delvaux (vice ordföranden), Axel Voss (föredragande för yttrande), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 

Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Ana Miranda, Julia Reda, Evelyn 

Regner, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Georges Bach, Philippe Loiseau, (för Marie-Christine 

Boutonnet i enlighet med artikel 200(2)). 
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(Berör samtliga språkversioner.) 


