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Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til forordning om ophævelse af Rådets 
direktiv 76/621/EØF om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i 
olier og fedtstoffer og Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig 
ordning for omstrukturering af sukkerindustrien (COM(2015)0174 – 
C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

Ved skrivelse af 15. juli 2015 anmodede Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter Retsudvalget om en udtalelse om relevansen af retsgrundlaget for ovennævnte 
forslag, jf. forretningsordenens artikel 39, stk. 2.

Det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag består af artikel 42, stk. 1, i TEUF, der vedrører 
anvendelse af konkurrencereglerne på produktionen af og handelen med landbrugsvarer, og 
artikel 43, stk. 2, i TEUF, der vedrører fastsættelse af den fælles ordning for markederne for 
landbrugsvarer. 

AGRI anmoder om en udtalelse om relevansen af at tilføje artikel 114 i TEUF vedrørende 
tilnærmelse af lovgivningerne om det indre markeds oprettelse og funktion til det ovennævnte 
retsgrundlag. Hermed ville det oprindelige retsgrundlag for den foreslåede forordning forblive 
intakt, idet artikel 114 i TEUF blot ville blive tilføjet som et tredje retsgrundlag.

I. Baggrund

Forslaget går ud på at ophæve Rådets direktiv 76/621/EØF og Rådets forordning (EF) 
nr. 320/2006 vedrørende den fælles landbrugspolitik, der er baseret på artikel 42 og artikel 43, 
stk. 2, i TEUF.

Visse retsakter, der er blevet vedtaget i de seneste årtier, er ikke længere relevante, fordi 
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indholdet af dem er blevet erstattet af senere retsakter, eller på grund af deres midlertidige 
karakter. 

I overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning bør EU-
lovgivningen ajourføres og koncentreres ved at fjerne retsakter, der ikke anvendes længere, 
således at lovgivningen bliver mere gennemsigtig og klar. 

Ifølge Kommissionens forslag har Kommissionen ikke beføjelse til at erklære rådsretsakter 
for forældede. De retsakter, der er nævnt i forslaget, bør derfor ophæves af Rådet og Europa-
Parlamentet efter den almindelige lovgivningsprocedure. 

Der blev fremlagt et udkast til betænkning i AGRI den 23. juni 2015, der tager sigte på at 
overtage Kommissionens forslag om ophævelse af de to forældede retsakter1. Ordføreren, 
Czesław Adam Siekierski, fremsatte herefter (den 24. juli 2015) et ændringsforslag med 
henblik på at tilføje en henvisning til artikel 114 i TEUF for at ”sikre overensstemmelse med 
det dobbelte retsgrundlag (landbrugs- og indre markedspolitik), der blev brugt ved 
vedtagelsen af direktiv 76/621/EØF om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i 
olier og fedtstoffer”2.

I en skrivelse af 7. september 2015 til ordføreren bekræftede Rådets Specialkomité for 
Landbrug (CSA), at det ville godkende Europa-Parlamentets holdning3.

II. Relevante artikler i traktaten 

Følgende artikler i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tredje del med 
overskriften Unionens interne politikker og foranstaltninger, afsnit III om landbrug og fiskeri, 
er angivet som retsgrundlag i Kommissionens forslag (fremhævelser tilføjet).

Artikel 42 i TEUF
(tidl. artikel 36 i TEF)

Bestemmelserne i kapitlet om konkurrenceregler finder kun anvendelse på produktionen af og 
handelen med landbrugsvarer, i det omfang Europa-Parlamentet og Rådet beslutter dette 
inden for rammerne af de bestemmelser og efter den procedure, der er fastsat i artikel 43, 
stk. 2, samt under hensyntagen til den i artikel 39 angivne målsætning.

[...]

Artikel 43
(tidl. artikel 37 i TEF)

1. [...] 

2. Europa-Parlamentet og Rådet fastsætter efter den almindelige lovgivningsprocedure og 
efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg den fælles ordning for markederne for 
landbrugsvarer, der er nævnt i artikel 40, stk. 1, samt de øvrige bestemmelser, der er 
nødvendige for at virkeliggøre målsætningerne for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik.

1 PE 560.619v 01-00.
2 PE 565.051v 01-00.
3 Jf. CSA’s skrivelse til ordfører Siekierski af 7. september 2015 (SGS15/10567). 
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[...]

III. Det foreslåede retsgrundlag

AGRI anmoder om en udtalelse om relevansen af at tilføje artikel 114 i TEUF til det 
nuværende retsgrundlag, der har følgende ordlyd (fremhævelse tilføjet):

Artikel 114
(tidl. artikel 95 i TEF)

1. Medmindre andet er bestemt i traktaterne, finder følgende bestemmelser anvendelse med 
henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 26 fastsatte mål. Europa-Parlamentet og Rådet, der 
træffer afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre 
markeds oprettelse og funktion.

[...]

IV. Retspraksis

Det fremgår af Domstolens faste praksis, at valget af retsgrundlag for en EU-retsakt skal ske 
på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, herunder 
navnlig retsaktens formål og indhold1.

En retsakt skal i princippet kun have ét retsgrundlag. Der kan dog anvendes et dobbelt 
retsgrundlag, hvis en foranstaltning sideløbende har flere formål eller flere sammenhængende 
led, uden at et af disse led er sekundært og indirekte i forhold til det andet2. Derudover må de 
procedurer, der er fastsat i de enkelte retsgrundlag for vedtagelsen af den pågældende 
foranstaltning, ikke være uforenelige med hinanden3. 

V. Formålet med og indholdet af den foreslåede forordning 

Kommissionens forslag går ud på at ophæve Rådets direktiv 76/621/EØF og Rådets 
forordning (EF) nr. 320/20064, som ikke længere er relevante i praksis og kun teknisk set 
fortsat er gældende.

I henhold til betragtning 1 i forslaget er større gennemsigtighed i EU-lovgivningen, bl.a. ved 
at fjerne ”retsakter, som ikke længere har nogen reel virkning, […] fra gældende lovgivning”, 
et væsentligt led i den strategi for bedre lovgivning, som institutionerne er i gang med at 
gennemføre.

Indholdet af Rådets direktiv 76/621/EØF er blevet erstattet af Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1881/2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i 

1 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 1439, præmis 5; sag C-
440/05, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007 I, s. 9097; sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og 
Rådet, Sml. 2009 I, s. 7585.
2 Sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2009 I, s. 7585, præmis 47.
3 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet ("titandioxid"), Sml. 1991 I, s. 2867, præmis 17-25.
4 EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42.
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fødevarer1. Endvidere gjaldt den midlertidige ordning, som blev indført ved Rådets 
forordning (EF) nr. 320/2006, kun indtil produktionsåret 2009/2010 (betragtning 2). 

Som følge heraf er de ovennævnte retsakter om den fælles landbrugspolitik blevet forældede, 
selv om de formelt fortsat gælder, og de bør derfor ophæves af hensyn til retssikkerheden og 
klarheden (betragtning 3 og artikel 1).

VI. Analyse og fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag 

Formålet med og indholdet af den foreslåede forordning er en ren ophævelse af Rådets 
direktiv 76/621/EØF og Rådets forordning (EF) nr. 320/20062. 

Nærmere bestemt er begge retsakter blevet forældede, da indholdet af Rådets direktiv 
76/621/EØF er blevet erstattet af den senere forordning 1881/2006, mens der ved Rådets 
forordning 320/2006 blot blev indført en midlertidig ordning, som ikke længere er gældende. 

Desuden blev Rådets direktiv 76/621/EØF vedtaget i henhold til artikel 43 og 100 i EØF-
traktaten, som nu svarer til henholdsvis artikel 43 og 114 i TEUF, mens Rådets forordning 
(EF) nr. 320/2006 var baseret på EF-traktatens artikel 36 og artikel 37, stk. 2, tredje afsnit, 
som nu svarer til henholdsvis artikel 42 og artikel 43, stk. 2, i TEUF. 

Som det bekræftes i Juridisk Tjenestes notat om retsgrundlaget for forslaget til forordning 
(fremhævelser tilføjet):

”Der er således et spor af et retsgrundlag for det indre marked i en af de to retsakter, der 
bliver ophævet. Selv om det kan hævdes, at den del, der vedrører indre marked, kun er en 
sekundær del af den samlede ophævelse, forekommer det dog at være i fuld overensstemmelse 
med den sædvanlige praksis for retsgrundlag for ophævelse af retsakter at tilføje artikel 114 til 
retsgrundlaget”3. 

Der er endvidere ingen problemer med uforenelighed mellem procedurerne i dette tilfælde, da 
både artikel 43, stk. 2, i TEUF og artikel 114 i TEUF foreskriver anvendelse af den 
almindelige lovgivningsprocedure.

VII. Konklusion og henstilling

I lyset af ovenstående, og da begge de retsakter, der foreslås ophævet, ligger inden for 
området den fælles landbrugspolitik, og Rådets direktiv 76/621/EØF også er baseret på det, 
der nu svarer til artikel 114 i TEUF, retsgrundlaget for tilnærmelse af lovgivning om det indre 
marked, er artikel 42, stk. 1, artikel 43, stk. 2, og artikel 114 i TEUF det korrekte retsgrundlag 
for den foreslåede forordning om ophævelse af Rådets direktiv 76/621/EØF om fastsættelse af 
det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer og Rådets forordning (EF) 
nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien. 

1 EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5.
2 EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42. 
3 SJ-0446/15.
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På mødet den 15. september 2015 vedtog Retsudvalget således enstemmigt1 at henstille til 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter at tilføje artikel 114 i TEUF til artikel 
42, stk. 1, artikel 43, stk. 2, i retsgrundlaget.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

1 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg, Axel Voss (næstformand), Jytte Guteland (ordfører), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-
Christine Boutonnet, Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico 
Gasbarra, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn 
Regner, Virginie Rozière, Tadeusz Zwiefka, Verónica Lope Fontagné (for Rosa Estaràs Ferragut, jf. 
forretningsordenens artikel 200, stk. 2), og Dominique Martin (for Gilles Lebreton, jf. forretningsordenens artikel 
200, stk. 2).


