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Herr ordförande,

i en skrivelse av den 11 november 2010 begärde ni i enlighet med artikel 37.2 i 
arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle kontrollera huruvida artikel 31 i 
Euratomfördraget (FEA) är lämplig som rättslig grund för ovannämnda kommissionsförslag 
och om det inte vore lämpligare att välja artikel 168.4 b i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (FEUF).

Vid utskottssammanträdet den 22 november 2010 behandlade utskottet detta ärende.

I – Bakgrund

Kommissionen antog den 27 april 2010 förslaget om en omarbetning av rådets förordning om 
gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan 
radiologisk nödsituation (nedan kallat förslaget) och överlämnade det till parlamentet inom 
ramen för samrådsförfarandet. Utskottet för rättsliga frågor behandlade förslaget i enlighet 
med artikel 87 i arbetsordningen (omarbetning) och rekommenderade den 23 juni 2010 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) att fortsätta granskningen av 
förslagets innehåll. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi granskar för närvarande 
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förslagets innehåll, och föredraganden Ivo Belet har lagt fram ett förslag till betänkande 
(nedan kallat förslaget till betänkande).

I en skrivelse av den 11 november begärde ITRE:s ordförande ett yttrande från utskottet för 
rättsliga frågor över valet av den rättsliga grunden för förslaget efter att ändringsförslag om 
ändring av den rättsliga grunden hade ingetts i detta utskott. 

II – Rättslig grund

1. Rättslig grund för kommissionens förslag

Förslaget baseras på artikel 31 (avdelning II, kapitel 3: Hälsoskydd) i FEA där följande anges:

”Artikel 31 
De grundläggande normerna skall utarbetas av kommissionen efter yttrande av en grupp 
personer som Vetenskapliga och tekniska kommittén skall utse bland medlemsstaternas 
vetenskapliga experter och särskilt bland experter på folkhälsans område. Kommissionen 
skall begära Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande över de utarbetade normerna. 

Efter att ha hört Europaparlamentet skall rådet genom beslut med kvalificerad majoritet och 
på förslag från kommissionen, som till rådet skall överlämna de yttranden som den har 
mottagit från kommittéerna, fastställa de grundläggande normerna.”

De ”grundläggande normer” som avses i artikel 31 anges i artikel 30 i FEA där följande 
anges:

”Artikel 30 
Inom gemenskapen skall grundläggande normer fastställas för befolkningens och 
arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning. 
Med ”grundläggande normer” avses
a. högsta tillåtliga doser, förenliga med tillräckligt hälsoskydd, 
b. högsta tillåtliga exponering och kontamination, 
c. de grundläggande principerna för hälsokontroll av arbetstagarna.”

Slutligen föreskrivs följande i artikel 32 i FEA:

”Artikel 32
På begäran av kommissionen eller en medlemsstat kan de grundläggande normerna 
omprövas eller kompletteras i den ordning som anges i artikel 31. 
Kommissionen är skyldig att pröva varje begäran av en medlemsstat.”

2. Föreslagna ändringar av den rättsliga grunden

Såsom ITRE:s ordförande meddelar i sin skrivelse vill föredraganden Ivo Belet ändra den 
rättsliga grunden för förslaget genom att ersätta den med en hänvisning till fördraget om 
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Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), särskilt artikel 168.4 b i detta där följande anges:

”Artikel 168
(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 
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,
(...)”

I motiveringen till det ingivna ändringsförslaget hävdar föredraganden att artikel 168.4 b gör 
det möjligt att anta åtgärder på växtskyddsområdet. Vidare hävdar han att syftet med 
förordningen är att fastställa gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en 
kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation, medan rådets direktiv 96/29/Euratom, 
som baseras på artikel 31 i FEA, är inriktat på den grupp personer som kan utsättas för 
potentiell radioaktiv kontamination. Slutligen hävdar han att det därför är olämpligt att 
hänvisa till FEA eftersom förordningen främst syftar till att skydda folkhälsan, vilket är ett 
område som regleras av artikel 168 i FEUF.

Det bör noteras att en tillämpning av artikel 168 som rättslig grund skulle medföra en 
övergång från samrådsförfarandet till det ordinarie lagstiftningsförfarandet med fullständigt 
deltagande från parlamentets sida.

III – Analys 

I domstolens rättspraxis anges följande: ”Valet av rättslig grund för en rättsakt inom 
gemenskapen skall ske utifrån objektiva kriterier, som kan bli föremål för domstolsprövning. 
Bland dessa kriterier ingår bland annat rättsaktens syfte och innehåll. ”1 Rättsaktens syfte 
och innehåll måste på samma sätt stämma överens med den rättsliga grundens 
tillämpningsområde.

FEA innehåller bestämmelser som ger gemenskapen möjlighet att reglera medlemsstaternas 
användning av kärnenergi, särskilt när det gäller kärnämneskontroller och hälsoskydd. Enligt 
artikel 2 b i FEA ska gemenskapen ”uppställa enhetliga säkerhetsnormer för befolkningens 
och arbetstagarnas hälsoskydd samt övervaka tillämpningen av dessa normer”. Kapitel 3 i 
avdelning II i fördraget, om hälsoskydd, innehåller bestämmelser om grundläggande normer 
när det gäller skydd mot joniserande strålning.

Den föreslagna förordningen föreskriver förfarandet för fastställande av gränsvärden för 
radioaktivitet i livsmedel och djurfoder vilka saluförs efter en kärnenergiolycka eller annan 
radiologisk nödsituation, som kan leda eller har lett till betydande radioaktivitet i livsmedel 
                                               
1 Se det allra senaste målet C-411/06 Europeiska kommissionen mot Europaparlamentet och 
Europeiska unionens råd (dom av den 8 september 2009), ännu inte offentliggjort i REG.
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och djurfoder1. Samtidigt fastställs gränsvärdena för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder i 
bilagorna I och III. Den ska antas som en Euratomförordning.

Domstolen har redan vid ett tillfälle prövat valet av rättslig grund för rådets förordning 
nr 3954/87, som är föremål för det nuvarande förslaget om omarbetning, och har förklarat 
följande: ”Syftet med förordning nr 3954/87 är att uppställa de enhetliga säkerhetsnormer för 
arbetstagarnas och befolkningens hälsoskydd som föreskrivs i artikel 2 b i Euratomfördraget.
I förordningen fastställs gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder och 
kommissionen åläggs i förordningen att vid en kärnenergiolycka eller någon annan 
radiologisk nödsituation, om omständigheterna så kräver, anta en förordning som gör dessa 
gränsvärden tillämpliga. Eftersom förordningen har till föremål att skydda befolkningen mot 
de faror som härrör från radioaktivt kontaminerade livsmedel och djurfoder, kunde den antas 
på grundval av artikel 31 i Euratomfördraget.”2 Domstolen ombads i detta fall avgöra om 
artikel 100 a3 i EEG-fördraget inte vore en lämpligare rättslig grund och gav följande svar: 
”Den omständigheten att förordningen även innehåller förbud mot saluföring av livsmedel 
eller djurfoder som inte uppfyller gränsvärdena kräver inte att förordningen även grundar sig 
på artikel 100 a i EEG-fördraget. Eftersom detta förbud enbart är en förutsättning för att 
gränsvärdena skall kunna tillämpas effektivt, medför förordningen endast som en bieffekt en 
harmonisering av villkoren för den fria rörligheten för varor inom gemenskapen genom att 
den förhindrar att de olika medlemsstaterna vidtar ensidiga åtgärder.” Domstolen angav 
även följande: ”Det skall tvärtom fastslås att de angivna artiklarna syftar till att säkerställa 
ett sammanhängande och effektivt hälsoskydd för befolkningen mot de faror som uppstår till 
följd av joniserande strålning, oavsett strålningskällan och oberoende av vilka persongrupper 
som utsätts för denna strålning.”

Domstolen hänvisade sedan till denna dom i sin dom i mål C-29/99 kommissionen mot rådet4

för att betona att domstolen fastslog ”att artikel 30 och följande artiklar i Euratomfördraget 
inte, vilket parlamentet hade gjort gällande, skulle tolkas restriktivt. Dessa bestämmelser har 
nämligen till syfte att säkerställa ett sammanhängande och effektivt hälsoskydd för 
befolkningen mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning, 'oavsett 
strålningskällan'.”

Domstolen påpekade även att prövningen ”skall ske mot bakgrund av Euratomfördragets 
syfte, vilket enligt ingressen till detsamma är att 'skapa sådana förhållanden i 
säkerhetshänseende att farorna för befolkningens liv och hälsa avlägsnas'”5.

Det framgår att artikel 30 och följande artiklar i Euratomfördraget utgör en självständig 
rättslig grund för fastställandet av grundläggande normer som syftar till att skydda 
befolkningens hälsa (folkhälsan) mot alla eventuella faror som uppstår till följd av joniserande 
strålning, och i synnerhet möjliggör antagandet av gränsvärden för kontaminering.

Med tanke på att artikel 168 i FEUF rör folkhälsan och innehåller krav på att en hög 
hälsoskyddsnivå för människor ska säkerställas vid utformning och genomförande av all 

                                               
1 Artikel 1.1 i förslaget.
2 Mål C-70/88 Europaparlamentet mot Europeiska gemenskapernas råd [1991] REG 1991, s. I-4529. 
3 Tillnärmning av lagstiftningsförfaranden på den inre marknaden (nuvarande artikel 114 i FEUF).
4 Mål C-29/99 Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd [2002] REG 2002 s. I-11282, punkt 80.
5 Se ovan, punkt 75.
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unionspolitik och alla unionsåtgärder kan det dock hävdas att denna bör användas som rättslig 
grund för antagandet av åtgärden i fråga. Parlamentets rättstjänst anger i sitt meddelande av 
den 18 november 2010 flera argument för detta innan den avslutningsvis förespråkar 
artikel 168.4 b i FEUF.

För det första innebär det faktum att domstolen förkastade tidigare argument för en rättslig 
grund för den inre marknaden och bekräftade artikel 31 i FEA som enda giltig rättslig grund 
inte att en ny ståndpunkt från domstolens sida är utesluten. Den rättsliga grund som anges i 
föredragandens ändringsförslag fanns i själva verket inte vid avgörandet i mål C-70/88. 
Artikel 168.4 b i FEUF infördes först genom Maastrichtfördraget 19921.

För det andra måste man komma ihåg att en kärnenergiolycka eller annan radiologisk 
nödsituation inte automatiskt innebär att FEA utgör den rättsliga grunden. Domstolen 
meddelade följaktligen i mål C-62/882 i fråga om förordning 3955/873 att åberopande av 
artikel 113 (numera artikel 207 i FEUF) som rättslig grund för den ifrågasatta förordningen 
inte kan uteslutas med hänvisning till det faktum att artikel 30 och följande artiklar i FEA 
innehåller särskilda regler som styr de grundläggande normerna för att skydda befolkningens 
hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning. Dessa bestämmelser som 
anges i kapitlet ”Hälsoskydd”, som ingår i avdelning II i fördraget, ”Bestämmelser för att 
främja framsteg på kärnenergiområdet”, syftar till att skydda folkhälsan inom 
kärnenergisektorn. De syftar inte till att reglera handeln mellan gemenskapen och 
utomeuropeiska länder. 

För det tredje hänvisas det i skäl 5 i förslaget till en rad åtgärder som har vidtagits ”för att 
säkerställa att vissa jordbruksprodukter införs i unionen endast i enlighet med det 
gemensamma förfaringssätt som slår vakt om befolkningens hälsa”. De åtgärder som avses 
inbegriper rådets förordningar (EEG) nr 1707/864, (EEG) nr 3020/865 och (EEG) nr 3955/87. 
Dessa rättsakter bekräftar att ett rättsligt svar vid en kärnenergiolycka inte nödvändigtvis 
innebär att det krävs en rättsakt som grundas på FEA.

Slutligen skulle artikel 168.4 b i FEUF kunna utgöra en lämplig rättslig grund för förslaget. 
Enligt denna artikel ska de åtgärder som antas med denna som grund vara sådana som ”direkt 
syftar till att skydda folkhälsan”, vilket utan tvekan är fallet när det gäller det nuvarande 
förslaget ”om gränsvärden […] i livsmedel och djurfoder”6. Ytterligare ett argument till stöd 
för detta är artikel 6 som föreskriver att endast de livsmedel och foder som uppfyller 
gränsvärdena i en förordning får saluföras. I definitionen av livsmedel och djurfoder i artikel 

                                               
1 Vid den tidpunkten utgjordes den av artikel 129.4 b i EG-fördraget, som ändrades genom Amsterdamfördraget 
och blev artikel 152.4 b i FEG.
2 Mål C-62/88 Grekland mot Europeiska unionens råd [1990] REG, s. I-1527, punkterna 16–18.
3 Rådets förordning (EEG) nr 3955/87 av den 22 december 1987 om villkoren för import av jordbruksprodukter 
med ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl, EGT L 146, 30.12.1987, s. 14.
4 Rådets förordning (EEG) nr 1707/86 av den 30 maj 1986 om villkoren för import av jordbruksprodukter med 
ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl, EGT L 14, 31.5.1986, s. 88. Denna 
förordning hänvisar till EEG-fördraget, men inte till någon särskild artikel i detta.
5 Rådets förordning (EEG) nr 3020/87 av den 30 september 1987 om förlängning av förordning (EEG) nr 
1707/86 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid 
kärnkraftverket i Tjernobyl, EGT L 280, 1.10.1986, s. 79. Denna förordning hänvisar till EEG-fördraget, men 
inte till någon särskild artikel i detta.
6 Se de förenade målen C-453/03, C-11/04, C-12/04 och C-194/04, ABNA m.fl. [2005] REG, s. I-10423.
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1.2 i förslaget (”produkter som är ämnade som människoföda antingen direkt eller efter 
förädling” och ”produkter som är avsedda endast som djurföda”) framhävs förslagets syfte. 
Nedan finns en lista över några rättsakter som har antagits enligt artikel 168.4 b i FEUF. 

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 
om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter 
som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning 
(EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter)1,

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 
om fastställande av krav för foderhygien2,

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 
om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG3,

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om 
fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av 
produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel4.

Förslaget kan därför betraktas som en åtgärd på växtskydds- och/eller veterinärområdet som 
direkt syftar till att skydda folkhälsan.

IV – Slutsats och rekommendation

Mot bakgrund av den föregående analysen bör man dra slutsatsen att det faktum att 
domstolen, innan artikel 168 i FEUF infördes 1992, betraktade artikel 31 i FEA som den 
lämpliga rättsliga grunden för den förordning som man föreslår en omarbetning av, inte utgör 
något starkt argument för att utesluta att artikel 168.4 b – som inte fanns vid den tiden och 
som rör skydd av folkhälsan – tillämpas som rättslig grund.

Vid utskottssammanträdet den 22 november 2010 beslutade sig utskottet för rättsliga frågor 
följaktligen för att enhälligt5 rekommendera att förslaget ska baseras på artikel 168.4 b i 
FEUF.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.
2 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1.
3 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1. 
4 EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.
5 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Luigi Berlinguer 
(vice ordförande), Raffaele Baldassarre (vice ordförande), Evelyn Regner (vice ordförande), Sebastian Valentin 
Bodu (vice ordförande), Eva Lichtenberger (föredragande), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, 
József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström och Tadeusz Zwiefka.


