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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0210/2007 af Robert Pocock, irsk statsborger, for organisationen 
Voice of Irish Concern for the Environment, om bekymring i forbindelse 
med anvendelsen af hydrogensiliciumfluorid (H2SiF6) i drikkevandet i 
Irland

Andragende 0211/2007 af Walter Graham, britisk statsborger, for Council of 
Northern Ireland against Fluoridation, om bekymring i forbindelse med 
anvendelsen af hydrogensiliciumfluorid (H2SiF6) i drikkevandet i Det 
Forenede Kongerige

1. Sammendrag af andragende 0210/2007

Andrageren udtrykker bekymring over de mulige indvirkninger på folkesundheden i 
forbindelse med anvendelsen af det industrielle og kemisk forurenende 
hydrogensiliciumfluorid (H2SiF6), som tilsættes drikkevandet i Irland. Andrageren anfægter 
de irske myndigheders forklaring om, at H2SiF6 bliver tilsat vandet for at undgå karies i 
tænderne hos befolkningen, og understreger, at dette kemiske stof ikke er tilladt i henhold til 
EU's direktiv 2004/27. Andrageren understreger endvidere, at tilsætning af H2SiF6 i råvand er 
i modstrid med EU's direktiv 98/83 om drikkevand, og at det er en overtrædelse af det enkelte 
menneskes ret til at afstå fra anvendelsen af lægemidler. Andrageren anmoder Parlamentet om 
at undersøge sagen.

Sammendrag af andragende 0211/2007

Andrageren klager over obligatorisk fluortilsætning i drikkevandet i Det Forenede Kongerige 
ved tilsætning af hydrogensiliciumfluorid (H2SiF6) og mener, at dette er en krænkelse af de 
grundlæggende menneskerettigheder. Andrageren nævner en amerikansk undersøgelse, som 
har påvist flere sundhedsskadelige virkninger af fluor, herunder problemer med 
skjoldbruskkirtlen og gigt. Andrageren anmoder Parlamentet om at gribe ind og foretage en 
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konsekvensanalyse af bivirkningerne ved denne kemiske forbindelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. juli 2007). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2007

”Andragenderne

Andragerne udtrykker bekymring over de sundhedsskadelige virkninger af tilsætning af 
fluskiselsyre og fluor i drikkevandet. De mener desuden, at fluortilsætning i drikkevandet er 
en krænkelse af menneskerettighederne.

Kommissionens bemærkninger

Hydrogensiliciumfluorid (H2SiF6), også kaldet fluskiselsyre, er det mest anvendte stof til 
fluortilsætning i offentligt drikkevand. Hydrogensiliciumfluorid er et farligt stof i koncentreret 
form. Det er meget aggressivt, ikke kun ved slugning, men også ved indånding af gasser eller 
ved kontakt med øjne eller huden.

Disse egenskaber er imidlertid relevante for behandlingen af stoffet, f.eks. i 
drikkevandsbehandlingsanlæg, hvor koncentreret H2SiF6 tilsættes drikkevandet. I 
kommunale ordninger for fluortilsætning i drikkevandet fortyndes fluskiselsyren imidlertid 
over 110.000 gange. Når den er fortyndet, nedbrydes fluskiselsyren, hvorved der produceres 
fluoridioner. Risiciene er de samme som ved anvendelsen af klorin, der tilsættes drikkevand 
som et desinfektionsmiddel. Klorin er også meget giftigt i koncentreret form.

I WHO's retningslinjer for drikkevandskvalitet1 henvises der ikke specifikt til toksikologiske 
farer forbundet med anvendelsen af fluskiselsyre til fremstilling af drikkevand eller til 
sikkerhedsproblemer i forhold til forbrugeren. På denne baggrund synes brugen af 
fluskiselsyre ikke at udgøre en toksikologisk trussel eller en overtrædelse af 
drikkevandsdirektivet2. Kommissionen har derfor ingen planer om at foretage en yderligere 
toksikologisk undersøgelse eller en konsekvensvurdering af brugen af fluskiselsyre i 
forbindelse med fluortilsætning i drikkevand.

Med hensyn til det deraf følgende fluoridion ((F-) i drikkevandet (der skyldes nedbrydningen 
af fluskiselsyren) er Kommissionen opmærksom på, at fluor beskytter tænderne3 mod 
tandkaries, når dette stof forekommer i drikkevandet i lave koncentrationer. Dette gælder især 
for børn. Koncentrationer på mellem 0,5 mg og 2 mg F/l fører til udvikling af tænder, der er 
mere modstandsdygtige over for karies4.

                                               
1 Retningslinjer for drikkevandskvalitet, 2004, ISBN 92 4 154638 7.
2 Rådets direktiv 98/83/EF EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.
3 Primært fordi hydroxyapatit (i emalje) omdannes til fluorapatit.
4 WHO's retningslinjer for drikkevandskvalitet, Genève 2004, ISBN 92 4 154638 7.
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Som andrageren påpegede, kan fluor forårsage dental fluorose eller endog tand- eller 
knoglesygdomme i højere koncentrationer og afhængig af indtaget. I sine retningslinjer for 
drikkevandskvalitet fastsætter WHO en vejledende værdi på 1,5 mg F/l. I 
drikkevandsdirektivet fastsættes en klar og retligt bindende standard (1,5 mg F/l) i 
overensstemmelse med WHO's vejledende værdi. Når drikkevandets fluorindhold er under 
den maksimumsgrænse for koncentrationen, der er fastsat i direktivet, er drikkevandet efter 
Kommissionens opfattelse i overensstemmelse med direktivet.

Det skal bemærkes, at fluortilsætning i drikkevandet er en national afgørelse og ikke en 
forpligtelse i henhold til fællesskabsretten.

Konventionen om biomedicin, hvori der fokuseres på menneskerettigheder og på ufrivillig 
anvendelse af lægemidler, blev åbnet for undertegnelse af Europarådet i Oviedo i 1997. EU 
har imidlertid endnu ikke ratificeret konventionen, og den har endnu ikke retsvirkning i EU. 
Det bemærkes endvidere, at ifølge de oplysninger, som Kommissionen er i besiddelse af, har 
ingen af de EU-medlemsstater, der tilsætter fluor i drikkevandet1, undertegnet konventionen.

Konklusion

Da der ikke er noget bevis for overtrædelse af EU-retten i den konkrete sag, kan 
Kommissionen ikke træffe retlige foranstaltninger.

Kommissionen har desuden ingen planer om at foretage en yderligere toksikologisk 
undersøgelse eller en konsekvensvurdering af brugen af fluskiselsyre i forbindelse med 
fluortilsætning i drikkevand, da den tilgængelige videnskabelige dokumentation viser, at der 
ikke er nogen risiko forbundet med anvendelsen af fluskiselsyre i drikkevandsanlægget."

4. (REV) Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. oktober 2008

"Andragerne udtrykker bekymring over tilsætning af fluor i drikkevand gennem tilsætning af 
hexafluorkiselsyre (H2SiF6). De væsentligste bekymringer gælder dette stofs iboende 
egenskaber og navnlig overtrædelser af drikkevandsdirektivet, lægemiddeldirektivet og 
biomedicinkonventionen. Kommissionen udarbejdede en meddelelse om andragenderne i 
november 2007. I et supplerende dokument, som andrageren sendte til Udvalget om 
Andragender den 26. maj 2008, samt i indlæg under dette møde gentoges de udtrykte 
bekymringer og påstandene om overtrædelser af drikkevandsdirektivet2, direktivet om farligt 
affald3 og lægemiddeldirektivet4.

Kommissionens kommentarer til det supplerende dokument og indlæggene på mødet i 
Udvalget om Andragender den 26. maj 2008 

Drikkevandsdirektivet 98/83/EF

I WHO's retningslinjer for drikkevand er der på videnskabeligt grundlag fastsat en vejledende 
                                               
1 Irland og Det Forenede Kongerige.
2 Direktiv 98/83/EF, EFT *** af 5.12.1998, med senere ændringer.
3 Direktiv 91/689/EØF, EFT L 377 af 31.12.1991, med senere ændringer.
4 Direktiv 2001/83/EF, EFT L 311 af 28.11.2001, med senere ændringer.
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værdi på 1,5 mg fluor pr. liter. I drikkevandsdirektivet fastsættes en retligt bindende maksimal 
koncentration for drikkevand på 1,5 mg fluor pr. liter. Både WHO's retningslinjer (kapitel 1.1) 
og direktivet (betragtning 13) baserer deres værdier på livslangt indtag. På denne baggrund 
anses tilsætning af hexafluorkiselsyre (fluskiselsyre) ikke som en overtrædelse af direktivet, 
hvis den maksimalt tilladte koncentration på 1,5 mg fluor pr. liter, som er fastsat i direktivet, 
ikke overskrides. 

Direktiv 91/689/EØF om farligt affald og beslægtede affaldsspørgsmål

Set i relation til affaldslovgivningen stilles der i andragendet følgende spørgsmål:

a) Om det omtalte materiale er farligt affald som defineret i direktiv 91/689/EØF (direktivet 
om farligt affald).

b) Hvis dette er tilfældet, hvordan kan det så være muligt at anvende det til behandling af 
drikkevand?

Ad a) I henhold til EU's affaldslovgivning defineres et materiale som ethvert stof eller objekt, 
som indehaveren smider væk eller har i sinde eller er forpligtet til at smide væk, og som 
opfylder kriterierne i bilag 1 til direktiv 2006/12/EF1 (rammedirektivet om affald) og 
afgørelse 2000/532/EF2 (den europæiske affaldsliste). Begge disse kilder er imidlertid 
vejledende, idet definitionen af affald primært fokuserer på begrebet "at smide væk", og det er 
derfor op til de kompetente myndigheder at træffe afgørelse fra sag til sag. Dette har 
Domstolen understreget ved flere lejligheder: om et materiale er affald eller ej afhænger af de 
specifikke, faktuelle omstændigheder, og afgørelsen må træffes fra sag til sag. Meddelelse fra 
Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om Fortolkningsmeddelelse om affald og 
biprodukter (COM(2007)59 endelig) indeholder nyttige retningslinjer, som er baseret på 
Domstolens retspraksis, og som for biprodukter inden for relevante industrielle sektorer 
behandler spørgsmålet om, hvornår biprodukter bør anses som affald for at præcisere den 
juridiske situation for økonomiske aktører og kompetente myndigheder.

Det centrale grundlag for at anse et materiale som "affald" er den tilsigtede produktion, dvs. 
om den valgte produktionsproces for hovedproduktet (i dette tilfælde gødning) tilsigtet leverer 
et bestemt biprodukt. Et andet element i vurderingen, som er fastsat i retningslinjerne, drejer
sig om markedet for materialet, dvs. dets økonomiske værdi, og om det pågældende materiale 
ville være genstand for standardaffaldsbehandling.

Ad b) Der er ikke noget i EU-lovgivningen i sig selv, som forhindrer, at stoffer, som opfylder 
kriterierne for affald (herunder farligt affald), kan anvendes til formål, som anses for nyttige, 
forudsat at en sådan anvendelse ikke udgør en risiko for menneskers sundhed eller skader 
miljøet. Det betyder, at selv hvis det pågældende materiale var at betragte som farligt affald, 
så er det muligt at anvende det til vandbehandling under forudsætning af, at alle betingelser 
vedrørende processens nytte, sikkerhed osv. opfyldes og uanset overholdelse af sikker 
håndtering, godkendelse, mærkning osv.

                                               
1 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9-21.
2 Senest ændret ved Rådets afgørelse 2001/573/EF, EFT L 203 af 28.7.2001, s. 18.
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Lægemiddeldirektivet 2001/83/EF

I henhold til lægemiddeldirektivet er et produkt et lægemiddel, hvis det er:
a) ethvert stof eller enhver sammensætning af stoffer, der betegnes som middel til helbredelse 
eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker (lægemiddel efter betegnelse), eller
b) ethvert stof eller enhver sammensætning af stoffer, der er bestemt til at anvendes i eller på 
menneskers legemer med henblik på at stille en medicinsk diagnose eller at genoprette, 
forbedre eller påvirke fysiologiske funktioner hos mennesker (lægemiddel efter funktion).

Et produkt anses ikke kun for at blive betegnet til behandling eller forebyggelse af sygdom i 
henhold til direktiv 2001/83/EF, hvis det udtrykkeligt angives eller anbefales som sådant. Der 
skal også tages hensyn til holdningen hos en almindeligt veloplyst forbruger, når han eller hun 
får det indtryk, at det pågældende produkt skulle have en sådan effekt. Der bør tages hensyn 
til produktets form og den måde, det er emballeret på, og til den information, der gives til 
forbrugeren. Disse kriterier viser, at drikkevand fra hanen ikke kan betragtes som et 
lægemiddel efter betegnelse. Endvidere kan drikkevand som beskrevet i andragendet ikke 
betragtes som et lægemiddel efter funktion. Når fluskiselsyre tilsættes drikkevand i lave 
koncentrationer svarende til de naturlige koncentrationer, mister vandet ikke sit primære 
formål, nemlig det ernæringsmæssige. Den måde, hvorpå sådant drikkevand anvendes, og de 
lave risici, der er ved sådant vand, bekræfter denne klassificering. Derfor er drikkevand, som 
er tilsat fluskiselsyre i koncentrationer svarende til de naturlige koncentrationer hverken efter 
deres betegnelse eller efter deres funktion et lægemiddel, som er omfattet af 
lægemiddeldirektivet.

Generel eksponering for fluor fra en række kilder

WHO understreger i sine retningslinjer for drikkevand, at eksponering for fluor afhænger af 
en række faktorer: "I de fleste tilfælde ser det ud til, at fødevarer er den primære kilde til 
indtag af fluor, og at der kommer mindre bidrag fra drikkevand og tandpasta. I områder med 
forholdsvis høje koncentrationer, navnlig i grundvandet, har drikkevand større betydning som 
kilde til fluor. Indtaget i områder, hvor kul med højt fluorindhold anvendes indendørs, kan 
også være betydeligt."

Med henblik på en ajourføring af vurderingen af de potentielle risici i forbindelse med 
offentlighedens eksponering for fluor vil Kommissionen anmode Den Videnskabelige Komité 
for Sundheds- og Miljørisici om at afgive en udtalelse om en ajourført vurdering af potentielle 
risici i forbindelse med offentlighedens eksponering for indtag af fluor.

Konklusioner

1. Kommissionen har undersøgt praksis i forbindelse med tilsætning af hexafluorkiselsyre til 
drikkevand under overholdelse af de maksimalt tilladte værdier for fluorkoncentration i 
henhold til drikkevandsdirektivet. Den bekræfter, at den ikke ser noget belæg for 
overtrædelser af drikkevandsdirektivet, direktivet om farligt affald eller 
lægemiddeldirektivet.



PE398.514v06-00 6/9 CM\911493DA.doc

DA

2. Med henblik på at ajourføre det videnskabelige grundlag for en eventuel revurdering af 
politikken vil Kommissionen anmode Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og 
Miljørisici om at afgive en udtalelse om en ajourført vurdering af potentielle risici i 
forbindelse med offentlighedens eksponering for indtag af fluor."

5. (REV II) Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010

Andragende 210/2007 og 211/2007

”Som tidligere anført besluttede Kommissionen at anmode Den Videnskabelige Komité for 
Sundheds- og Miljørisici (VKSM) om at afgive en udtalelse om en ajourført vurdering af 
potentielle risici i forbindelse med offentlighedens eksponering for indtag af fluor.

Som følge af denne anmodning har Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici 
(VKSM) nu vedtaget sin foreløbige udtalelse. I overensstemmelse med Kommissionens 
afgørelse 2008/721/EF1 er denne foreløbige udtalelse nu genstand for en offentlig høring.   

Den foreløbige udtalelse er offentligt tilgængelig via Kommissionens server: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm

Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisicis (VKSM) endelige udtalelse 
afventes at foreligge inden udgangen af 2010.”

6. (REV III) Kommissionens supplerende svar, modtaget den 29. marts 2011

”Andragende 210/2007 og 211/2007

Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (VKSM) 
– vedtog sin foreløbige udtalelse den 18. maj 2010:

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm

- indsendte denne foreløbige udtalelse til offentlig høring2 med frist den 22. september 2010
- har endnu ikke vedtaget sin endelige udtalelse på en plenarforsamling.

                                               
1 Kommissionens afgørelse 2008/721/EF af 5. august 2008 om oprettelse af en rådgivningsstruktur bestående af 
videnskabelige komitéer og eksperter inden for forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø og om ophævelse af 
afgørelse 2004/210/EF (EUT L 241 af 10.9.2008).
2 Kommissionens afgørelse 2008/721/EF af 5. august 2008 om oprettelse af en rådgivningsstruktur bestående af 
videnskabelige komitéer og eksperter inden for forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø og om ophævelse af 
afgørelse 2004/210/EF (EUT L 241 af 10.9.2008).
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7. (REV IV) Kommissionens supplerende svar, modtaget den 18. juli 2011

”Andragende 210/2007 og 211/2007

Som en afsluttende opfølgning på tidligere korrespondance om dette andragende og efter 
godkendelse af den foreløbige udtalelse og den offentlige høring er den endelige udtalelse, 
som Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (VKSM) vedtog på sit sidste 
møde i maj 2011, nu tilgængelig. Udtalelsen og de ledsagende dokumenter kan findes på 
følgende websted: 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm#
id3, og gå til ”Risk Assessment”.”

8. (REV V) Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. august 2012

”Ud fra følgende betragtninger:

 Andragerens (210/2007) e-mail af 2. marts 2012, herunder korrespondancen med den 
irske sundhedsminister om fluortilsætning.

 Skrivelsen fra National Pure Water Association Ltd af 26. marts 2012 til støtte for 
andragende 210/2007 og ligeledes deres erklæring vedrørende fluortilsætning i 
drikkevandet.

 Undersøgelsen "Human Toxicity, Environmental Impact and Legal Implications of 
Water Fluoridation. Public Health Risks from Dietary Overexposure to Fluoride 
Compounds". 

Kommissionen ønsker at tilføje følgende oplysninger:

Det skal erindres, at EU ikke specifikt har indført regler om praksis for fluortilsætning i 
drikkevandet af hensyn til folkesundheden. Dette hører følgelig under medlemsstaternes 
kompetence, således at de skal træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på 
risikostyring af denne praksis. I lyset af at blot tre medlemsstater (herunder Irland) eller dele 
heraf fortsætter med denne praksis, er det desuden ikke et område, hvor Kommissionen kan 
forestille sig at træffe harmoniserede EU-foranstaltninger i fremtiden, da det ikke vil være 
berettiget på grundlag af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Med andre ord er 
det mere effektivt, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger på visse områder, forudsat at 
de er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.   

Kommissionen mener, at den nuværende praksis for fluortilsætning i drikkevand i Irland ikke 
er i strid med de bestemmelser, der er fastlagt i drikkevandsdirektivet (98/83/EF), da 
koncentrationerne ligger under grænseværdien for fluor, endda også efter fluoret er blevet 
tilsat af hensyn til tandsundheden. 

På grund af de mange videnskabelige spørgsmål, der er blevet stillet, anmodede 
Kommissionen ikke desto mindre Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici 
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(VKSM) om at vurdere nogle af de særlige aspekter på dette område med særlig henvisning til 
risikoprofilen, sundhedsvirkningerne og menneskers eksponering for fluor og fluoriderede 
midler i drikkevand. VKSM offentliggjorde sin udtalelse den 16. maj 2011.

(Jf.:
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_122.pdf).

På omtrent samme tidspunkt ajourførte Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sine 
retningslinjer for drikkevand. Under henvisning til en vurdering af den seneste videnskabelige 
dokumentation fastholdt WHO sin anbefalede vejledende værdi på 1,5 mg/l for fluor i 
drikkevand. 

Kort sagt konkluderede hverken WHO eller VKSM, at det var nødvendigt at ændre 
grænseværdien for fluor i drikkevandsdirektivet på grund af ny videnskabelig dokumentation. 
De anerkender imidlertid begge, at der er særlige aspekter såsom beskyttelsen af sårbare 
grupper, som f.eks. børn, der kan blive eksponeret for højere niveauer af fluor, såfremt der 
ikke er fastlagt en passende risikostyring. Som nævnt ovenfor er det op til de nationale 
myndigheder at træffe de nødvendige risikostyringsforanstaltninger. 

Følgelig oplyste Kommissionen de kompetente myndigheder i medlemsstaterne på det seneste 
møde i forskriftsudvalget for gennemførelsen af drikkevandsdirektivet den 30. april 2012 om 
VKSM’s udtalelse og WHO’s retningslinjer og anmodede dem om at overveje dem ved 
gennemførelsen af direktivet på nationalt niveau. 

Kommissionen har desuden gennemført en foreløbig gennemgang af rapporten om "Human 
Toxicity, Environmental Impact and Legal Implications of Water Fluoridation. Public Health 
Risks from Dietary Overexposure to Fluoride Compounds". Rapporten gav anledning til 
mange spørgsmål og omhandler mange lovgivningsmæssige områder under Kommissionens 
forskellige tjenestegrenes kompetencer. Kommissionen mener imidlertid, at rapporten ikke 
ændrer ved de konklusioner, der er anført ovenfor, for så vidt angår drikkevandsdirektivet. Vi 
anerkender ikke desto mindre, at den videnskabelige debat på dette område som på mange 
andre områder er igangværende og frembringer ny og relevant dokumentation, som skal 
overvåges nøje. Kommissionen vil opfordre WHO til at være særlig opmærksom på den 
seneste videnskabelige dokumentation, når de på ny gennemgår deres retningslinjer for 
drikkevand, herunder den dokumentation, der vedrører ovennævnte rapport, og spørgsmålene 
i erklæringen fra National Pure Water Association Ltd.   

For så vidt angår andre lovgivningsmæssige områder, der kan være berørt, er Kommissionen 
nået til den konklusion, at der ikke er nogen betydelige nye oplysninger i rapporten, og at der 
på grundlag af rapporten ikke er noget tydeligt brud på andre EU-regler på nuværende 
tidspunkt. 

Kommissionen fremhæver navnlig, at fluortilsætning i drikkevand ikke er i strid med 
forordning (EF) nr. 178/2002, som er EU's overordnede fødevarelovgivning. Da 
fluortilsætning i drikkevand er i overensstemmelse med drikkevandsdirektivet, anses dette for 
at være sikkert med hensyn til de aspekter, der er omfattet af specifikke EU-bestemmelser, 
som anført i artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 178/2002. 

På same måde kan dette ikke være i strid med EU’s lovgivning om lægemidler og kosmetiske 
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midler, da definitionen af disse produkter (fastsat i henholdsvis artikel 1 i direktiv 2001/83/EF 
og artikel 1 i direktiv 76/786/EØF) ikke omfatter drikkevand.

I forordning (EF) nr.1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 
fastlægges regler for anvendelsen af frivillige erklæringer i kommercielle meddelelser, uanset 
om det er i form af mærkning, præsentation eller reklame for fødevarer. Derfor er den ikke 
relevant i forbindelse med obligatorisk tilsætning af fluor i drikkevand.

For så vidt angår det påståede brud på Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, skal det erindres, at i henhold til traktaterne, der danner grundlag for Den 
Europæiske Union1, har Europa-Kommissionen ikke nogen generelle beføjelser til at gribe ind 
over for medlemsstaterne med hensyn til grundlæggende rettigheder. Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder gælder ikke for alle situationer vedrørende en påstået 
krænkelse af grundlæggende rettigheder. Ifølge chartrets artikel 51, stk. 1, gælder chartret kun
for medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. Fluortilsætning i drikkevand stammer 
ikke fra gennemførelsen af drikkevandsdirektivet eller andre EU-love. Derfor ser det ud til, at 
chartret ikke er anvendeligt i dette tilfælde. 

For så vidt angår anvendelsen af artikel 5 i Europarådets biomedicinkonvention, har 
Kommissionen ikke beføjelse til at kontrollere, om medlemsstaternes lovgivning er i 
overensstemmelse med denne konvention.”

                                               
1 Traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


