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Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Rådets forordning om fastsættelse af 
de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som 
følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (omarbejdning) 
(KOM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

Kære formand

Med skrivelse af 11. november 2010 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om 
relevansen af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens 
artikel 37, stk. 2.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 22. november 2010.

I - Baggrund

Kommissionen vedtog den 27. april 2010 sit forslag til omarbejdning af Rådets forordning om 
fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som 
følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (i det følgende benævnt 
"forslaget") og forelagde det for Parlamentet under høringsproceduren. Retsudvalget 
behandlede forslaget i henhold til forretningsordenens artikel 87 (omarbejdning) og 
anbefalede den 23. juni 2010 Udvalget om industri, forskning og energi (ITRE) at fortsætte 
med behandlingen af forslagets indhold. Udvalget om Industri, Forskning og Energi behandler
i øjeblikket forslagets indhold, og ordføreren, Ivo Belet, har forelagt et udkast til betænkning
(i det følgende benævnt "udkastet til betænkning"). 
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Ved en skrivelse af 11. november anmodede formanden for ITRE-udvalget om en udtalelse 
fra Retsudvalget med hensyn til valget af retsgrundlag for forslaget efter, at ændringer der 
skulle ændre retsgrundlaget blev forelagt i dette udvalg.  

II - Retsgrundlag

1.   Retsgrundlag for Kommissionens forslag

Forslaget er baseret på Euratomtraktatens artikel 31 (Afsnit II, kapitel 3:
Sundhedsbeskyttelse) med følgende ordlyd:

"Artikel 31

De grundlæggende normer udarbejdes af Kommissionen, efter indstilling fra en gruppe 
personer udpeget af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg blandt medlemsstaternes 
videnskabelige eksperter, især blandt eksperter for offentlig sundhed. Om de således 
udarbejdede grundlæggende normer indhenter Kommissionen udtalelse fra Det Økonomiske 
og Sociale Udvalg.

Efter høring af Europa-Parlamentet vedtages de grundlæggende normer af Rådet med 
kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, der til dette oversender de udtalelser, den har 
indhentet fra Udvalgene."

De i artikel 31 omhandlede "grundlæggende normer" er defineret i Euratomtraktatens artikel 
30 med følgende ordlyd:   

"Artikel 30
I Fællesskabet indføres grundlæggende normer til beskyttelse af befolkningens og 
arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling.
Ved grundlæggende normer forstås:
(a) de maksimale doser, der kan tillades med fornøden sikkerhed
(b) den maksimalt tilladelige bestråling og kontraminering
(c) de fundamentale principper for lægekontrol med arbejdstagerne."

Endelig bestemmer Euratomtraktatens artikel 32: 

"Artikel 32
Efter anmodning fra Kommissionen eller fra en medlemsstat kan de grundlæggende normer 
revideres eller kompletteres efter den i artikel 31 angivne fremgangsmåde.

Kommissionen skal behandle enhver anmodning, der fremsættes af en medlemsstat."

2. Forslag om ændring af retsgrundlaget
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Som formanden for ITRE-udvalget oplyste i sin skrivelse, vil ordføreren, Ivo Belet, ændre 
retsgrundlaget for forslaget ved at erstatte det med en henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) navnlig artikel 168, stk. 4, litra b), med følgende 
ordlyd:         

"Artikel 168
(tidl. artikel 152 i TEF)

4. Uanset artikel 2, stk. 5, og artikel 6, litra a), og i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, 
litra k), bidrager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure 
og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til virkeliggørelse 
af målene i nærværende artikel ved for at imødegå de fælles sikkerhedsudfordringer
(...)
(b) at vedtage foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet, der direkte har til 
formål at beskytte folkesundheden
(...)"

I begrundelsen for det forelagte ændringsforslag fremfører ordføreren, at artikel 168, stk. 4, 
litra b), "giver mulighed for vedtagelse af foranstaltninger på plantesundhedsområdet.
Formålet med forordningen er at fastsætte maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i 
levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare, 
mens Rådets direktiv 96/29/Euratom, som er baseret på artikel 31 i Euratomtraktaten, 
fokuserer på grupper af personer som kunne være genstand for en mulig radioaktiv 
kontamination. Henvisningen til Euratomtraktaten er derfor uhensigtsmæssig, idet 
hovedformålet med forordningen er at beskytte folkesundheden, som er et område, der 
reguleres af artikel 168 i TEUF."

Det skal bemærkes, at artikel 168 som retsgrundlag ville indebære den almindelige 
lovgivningsprocedure med Parlamentets fulde deltagelse i stedet for en høring.   

III – Analyse

Ifølge Domstolens retspraksis "skal valget af retsgrundlag for en fællesskabsretsakt foretages 
på grundlag af objektive forhold, herunder navnlig foranstaltningens formål og indhold, som 
gør det muligt at foretage en domstolskontrol"1. Retsaktens formål og indhold må derfor 
ligeledes falde inden for retsgrundlagets anvendelsesområde.

                                               
1 Jf. seneste sag C-411/06 Kommissionen mod Europa-Parlamentet og Rådet (dom af 8. september 2009), endnu 
ikke offentliggjort i Samlingen. 
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Euratomtraktaten indeholder bestemmelser, der giver Fællesskabet mulighed for at fastsætte 
rammer for medlemsstaternes brug af kerneenergi, navnlig på de to områder vedrørende 
sikkerhedskontrol og sundhedsbeskyttelse. Artikel 2, litra b), i Euratomtraktaten fastsætter, at 
Fællesskabet skal indføre ensartede sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og 
arbejdstagernes sundhed og overvåge deres anvendelse. Traktatens afsnit II, kapitel 3 
vedrørende sundhedsbeskyttelse indeholder bestemmelser om grundlæggende normer til 
beskyttelse mod ioniserende stråling.

I den foreslåede forordning fastlægges proceduren for fastsættelse af de maksimalt tilladte 
niveauer for radioaktiv kontamination af levnedsmidler og foder, som markedsføres efter en 
nuklear ulykke eller andre tilfælde af strålingsfare, som kan medføre eller har medført 
væsentlig radioaktiv kontamination af levnedsmidler og foder1. Samtidig fastsætter bilag I og 
III de maksimalt tilladte niveauer for kontamination i levnedsmidler og foder. Den vil blive 
vedtaget som en Euratomforordning. 

Domstolen har allerede en gang behandlet valget af retsgrundlag for Rådets forordning nr. 
3954/87 som er genstand for det nuværende forslag om en omarbejdning, og fastslår følgende: 
"Formålet med forordning nr. 3954/87 er at indføre ensartede sikkerhedsnormer til 
beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed i overensstemmelse med artikel 2, 
litra b), i Euratomtraktaten. Den fastlægger de maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv 
kontamination af levnedsmidler og foder, og i henhold til denne skal Kommissionen i tilfælde 
af et nukleart uheld eller andre tilfælde at strålingsfare, hvis omstændighederne kræver det, 
anvende en forordning, som bringer de maksimalt tilladte niveauer i anvendelse. Eftersom 
dens formål er at beskytte befolkningen mod de farer, der er forbundet med radioaktiv 
kontamination af levnedsmidler og foder, var det muligt at vedtage den på grundlag af artikel 
31 i Euratomtraktaten."2 I denne sag blev Domstolen anmodet om at afgøre, om det havde 
været mere hensigtsmæssigt, hvis retsgrundlaget havde været artikel 100a3 i EF-traktaten, og 
Domstolen svarede at "Eftersom forordningen også fastsætter forbud mod markedsføring af 
levnedsmidler og foder med et niveau af radioaktiv forurening, der overstiger det maksimalt 
tilladte, var det ikke nødvendigt at anvende artikel 100a i EF-traktaten. Eftersom forbuddet 
kun er en betingelse for en effektiv gennemførelse af de maksimalt tilladte niveauer, er 
forordningen kun en sekundær virkning af harmoniseringen af betingelserne for de frie 
varebevægelser inden for Fællesskabet, idet den forhindrer de forskellige medlemsstater i at 
træffe ensidige foranstaltninger". Domstolen fastslog endelig, at: "Formålet med de artikler,
der henvises til, er tværtimod at sikre en sammenhængende og effektiv beskyttelse af 
befolkningens sundhed mod de farer som er forbundet med ioniserende stråling, uanset 
hvilken gruppe der udsættes for denne".      

                                               
1 Forslagets artikel 1, stk. 1.
2 C-70/88 Parlamentet mod Rådet,  Sml. 1991 I-4529. 
3 Proceduren for tilnærmelse af lovgivninger på det indre marked (nu artikel 114 i TEUF).



AL\840203DA.doc 5/7 PE452.905v01-00

DA

Domstolen henviste efterfølgende til denne dom i sin dom i sag C-29/99, Kommissionen mod 
Rådet1, for at understrege at "Domstolen nægtede at fastholde den restriktive fortolkning af 
artikel 30 ff. i Euratomtraktaten, som foreslået af Parlamentet.  Den fastslog, at formålet med 
artiklerne var at sikre en sammenhængende og effektiv beskyttelse af befolkningens sundhed 
mod de farer som er forbundet med ioniserende stråling, 'uanset strålingskilden'." 

Domstolen påpegede også at fortolkningen "skal udføres i lyset af målet der er opstillet i 
præamblen til Euratomtraktaten, for at 'gennemføre de beskyttelsesforanstaltninger, der vil 
fjerne farerne for deres befolkningers liv og sundhed'2".  

Det fremgår, at artikel 30 ff. i Euratomtraktaten udgør et selvstændigt retsgrundlag for 
fastsættelsen af de grundlæggende sikkerhedsnormer, der tilstræber at beskytte befolkningens 
sundhed (folkesundheden), mod alle farer, som er forbundet med ioniserende stråling, og især 
muliggør disse artikler vedtagelsen af maksimalt tilladte niveauer af kontamination.         

I betragtning af, at artikel 168 i TEUF vedrører folkesundheden og indeholder krav om et højt 
beskyttelsesniveau for befolkningens sundhed i udformningen og gennemførelsen af alle EU's 
politikker og aktiviteter, kan det dog hævdes, at denne bør anvendes som retsgrundlag for 
vedtagelsen af den pågældende foranstaltning. Parlamentets Juridiske Tjeneste fremfører i sin 
udtalelse af 18. november 2010 flere argumenter i den forbindelse, inden den konkluderer til 
fordel for artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF.    

For det første betyder den omstændighed, at Domstolen tidligere har afvist argumenter for at 
anvende en artikel vedrørende det indre marked som retsgrundlag og fastslået, at artikel 31 i 
Euratomtraktaten er det eneste gyldige retsgrundlag, ikke, at en ny tilgang fra Domstolen er 
udelukket. Det retsgrundlag der henvises til i ordførerens ændringsforslag, eksisterede ikke 
ved dommen i sag C-70/88. Artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF blev først indført med 
Maastrichttraktaten i 19923. 

For det andet skal det bemærkes, at en nuklear ulykke eller andre tilfælde af strålingsfare ikke 
automatisk indebærer, at Euratomtraktaten udgør retsgrundlaget.  Domstolen fastslog således 
i sag C-62/884 vedrørende forordning 3955/875 at "Anvendelse af artikel 113 (nu artikel 207 i 
TEUF) som retsgrundlag for den anfægtede forordning kan ikke udelukkes, eftersom artikel 
30 ff. i Euratomtraktaten fastsætter særlige bestemmelser for de grundlæggende standarder 
for beskyttelse af befolkningens sundhed mod de farer som er forbundet med ioniserende 
stråling" De bestemmelser der er fastsat i kapitlet med overskriften "Sundhedsbeskyttelse", 
som indgår i andet afsnit af Euratomtraktaten, "Bestemmelser til fremme af kerneenergiens 
udvikling", har til formål at beskytte folkesundheden i den nukleare sektor. De har ikke til 
formål at regulere handlen mellem Fællesskabet og tredjelande." 

                                               
1 sag C-29/99 Kommissionen mod Rådet, Sml. 2002 I, s. 11282, præmis 80.
2 Idem, punkt 75.
3 På det tidspunkt var det artikel 129, stk. 4, litra b) i EF-traktaten, ændret ved Amsterdamtraktaten og 
omnummereret til artikel 152, stk. 5 litra b) i TEF.      
4 sag C-62/88, Grækenland mod Rådet, Sml. 1990 I, s. 1527, præmis 16-18.
5 Rådets forordning (EØF) nr. 3955/87 af 22. december 1987 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter 
med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl, EFT L 146, 30.12.1987, s. 
14.
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For det tredje henvises der i selve forslaget i betragtning 5 til en række foranstaltninger som 
"er blevet vedtaget med henblik på at sikre, at visse landbrugsprodukter kun indføres på 
Unionens område i henhold til fælles arrangementer, som sikrer befolkningens sundhed. "De
foranstaltninger der henvises til omfatter Rådets forordning (EØF) nr. 1707/861, (EØF) nr. 
3020/862, (EØF) 3955/87. Disse retsakter bekræfter, at et juridisk svar på en nuklear ulykke 
ikke nødvendigvis forudsætter en retsakt baseret på Euratomtraktaten. 

Endelig kunne artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF rent faktisk udgøre et tilstrækkeligt 
retsgrundlag for forslaget.  I henhold til denne artikel skal de foranstaltninger, der er vedtaget 
på grundlag heraf "direkte have til formål at beskytte folkesundheden", hvilket uden tvivl er 
tilfældet i det foreliggende forslag, som "fastsætter maksimalt tilladte niveauer af (...) 
kontamination af levnedsmidler og foderstoffer"3. Et yderligere argument der støtter dette, er 
artikel 6, som foreskriver, at kun levnedsmidler og foder der opfylder de maksimalt tilladte 
niveauer, der er fastsat i forordningen, må markedsføres.  Definitionen af levnedsmidler og 
foderstoffer i forslagets artikel 1, stk. 2, (henholdsvis "produkter som i uforarbejdet eller 
forarbejdet stand er bestemt til føde for mennesker" og "produkter, som kun er bestemt til 
føde for dyr") understreger forslagets formål.  Nedenfor opstilles en liste over retsakter 
vedtaget i henhold til artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF:  

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om 
sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er 
bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen 
om animalske biprodukter)4,

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om 
krav til foderstofhygiejne5,

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om 
maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske 
fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF6,

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om 
særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske 
produkter til konsum7.

                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr 1707/86 af 30. maj 1986 om betingelserne om betingelser for indførsel af 
landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl, EFT L 
14, 31.5.1986, s. 88. Denne forordning henviser til EØF-traktaten, men den henviser ikke til nogen bestemt 
artikel heri.   
2 Rådets forordning (EØF) nr. 3020/87 af 30. september 1987 om forlængelse af forordning (EØF) nr. 1707/86 
om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på 
kernekraftværket i Tjernobyl, EFT L 280, 1.10.1986, s. 79. Denne forordning henviser til EØF-traktaten, men 
den henviser ikke til nogen bestemt artikel heri.
3 Forenede sager C-453/03, C-11/04, C-12/04 og C-194-04 ABNA m.fl. [2005] Sml. I, s. 10423.
4 EFT L 300 af 13.4.1989, s. 1.
5 EFT L 35 af 35.2.2005, s. 1.
6 EFT L 70 af 16.3.2005, s. 1. 
7 EFT L 139m af 30.4.2004, s. 206. 
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Det følger heraf, at forslaget kan betragtes som en foranstaltning på plantesundheds- og/eller 
veterinærområdet der har til direkte formål at beskytte folkesundheden.   

IV - Konklusion og anbefaling

På baggrund af ovenstående analyse bør det fastslås, at den omstændighed, at Domstolen før 
indsættelsen af artikel 168 i TEUF i 1992 betragtede artikel 31 i Euratomtraktaten som det 
korrekte retsgrundlag for den forordning, som man foreslår en omarbejdning af, ikke er et 
stærkt argument for at udelukke artikel 168, stk. 4, litra b) - som ikke fandtes på det tidspunkt 
og som vedrører beskyttelsen af folkesundheden - som retsgrundlag.     

På mødet den 22. november 2010 vedtog Retsudvalget enstemmigt1 at henstille, at forslaget 
skal baseres på artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF. 

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Til stede ved den endelige afstemning Klaus-Heiner Lehne (formand), Luigi Berlinguer (næstformand), 
Raffaele Baldassarre (næstformand), Evelyn Regner(næstformand), Sebastian Valentin Bodu (næstformand), 
Eva Lichenberger (rådgivende ordfører), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Jiří 
Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Alexandra Thein, 
Cecilia Wikström og Tadeusz Zwiefka.


