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Hr. formand, 

Med skrivelse af 1. februar 2018 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om relevansen 

af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens artikel 39, 

stk. 2. 

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 22. februar 2018. 

Det oprindelige forslag fra Kommissionen er baseret på artikel 42 i TEUF, som vedrører de 

konkurrence- og statsstøtteregler, der gælder for landbrugsprodukter, og artikel 43, stk. 2, i 

TEUF om den fælles landbrugspolitik og indførelse af de bestemmelser, der er nødvendige for 

at virkeliggøre målsætningerne for den politik.  

Som et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger blev henvisningen til artikel 42, første 

afsnit, i TEUF fjernet, og artikel 43, stk. 2, i TEUF blev bevaret som forslagets eneste 

retsgrundlag. Denne ændring var en følge af, at man lod artikel 20, stk. 3, udgå i forslaget, den 

eneste bestemmelse, som vedrører konkurrenceanliggender.  

I – Baggrund 

Den 24. marts 2014 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig 

kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/20071. Kommissionen baserede sit 

forslag på artikel 42 i TEUF sammenholdt med artikel 43, stk. 2, i TEUF.  

 

Gennem de seneste 10 år har markedet for økologiske produkter været præget af en dynamisk 

udvikling som følge af en kraftig vækst i efterspørgslen. Såvel det globale marked for 

økologiske fødevarer som det areal, der anvendes til økologisk produktion i Den Europæiske 

Union, er blevet større siden 1999. Imidlertid er hverken det indenlandske udbud eller de 

lovgivningsmæssige rammer fulgt med denne udvidelse af markedet. Produktionsreglerne 

tager ikke i tilstrækkelig grad hensyn til udviklingen i forbrugernes og borgernes interesser og 

forventninger, mærkningsreglerne er indviklede, og der er påvist svagheder i kontrolsystemet 

og i handelsordningen. Lovgivningen er kompleks og indebærer betydelige administrative 

byrder, som afholder mindre landbrugere fra at tilslutte sig Unionens ordninger for økologiske 

produkter. Nogle af de undtagelser, som var nødvendige for udviklingen af sektoren, synes 

ikke længere at være berettigede. 

 

Det foreliggende forslag tager således sigte på at forbedre lovgivningen om økologisk 

produktion med det formål at fjerne hindringer for en bæredygtig udvikling, sikre fair 

konkurrence og et mere effektivt fungerende indre marked, og at opretholde og øge 

forbrugernes tillid til økologiske produkter. 

 

 

II – Relevante artikler i traktaten 

 

Følgende artikler i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tredje del om interne 

politikker og foranstaltninger, afsnit III om landbrug og fiskeri, er angivet som retsgrundlag i 

                                                 
1 COM(2014)0180. 
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Kommissionens forslag (fremhævelser tilføjet):  

 

Artikel 42 

(tidl. artikel 36 i EF-traktaten) 

 

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 EF-traktaten) 

 

[...] 

 

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. 

  

[...] 

 

Følgende bestemmelser er ligeledes relevante for analysen: 

 

   

Artikel 39 

(tidl. artikel 33 i EF-traktaten) 

 

1. Den fælles landbrugspolitik har til formål: 

 

 

a) at forøge landbrugets produktivitet ved fremme af den tekniske udvikling, ved 

rationalisering af landbrugsproduktionen og ved den bedst mulige anvendelse af 

produktionsfaktorerne, især arbejdskraften 

 

b) herigennem at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, især ved en 

forhøjelse af de individuelle indkomster for de i landbruget beskæftigede personer 

 

c) at stabilisere markederne 

 

d) at sikre forsyningerne 

 

e) at sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer. 
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[...] 

 

Artikel 40 

(tidl. artikel 34 i EF-traktaten) 

 

 

1. Med henblik på at nå de i artikel 39 nævnte mål oprettes en fælles ordning af 

markederne for landbrugsvarer. 

 

Alt efter varernes art skal denne markedsordning antage en af nedennævnte former: 

 

a) fælles konkurrenceregler 

 

b) en tvungen samordning af de forskellige nationale markedsordninger 

 

c) en europæisk markedsordning. 

 

[...] 

 

 

Under de interinstitutionelle forhandlinger lod man henvisningen til artikel 42, første afsnit, i 

TEUF udgå fra retsgrundlaget for den foreslåede forordning.  

 

 

III – Retspraksis 

 

Det fremgår af Domstolens faste retspraksis, at "valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt 

skal foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en 

domstolskontrol, herunder især retsaktens formål og indhold"1. Vælges en forkert hjemmel, 

vil den pågældende retsakt derfor kunne annulleres. En institutions ønske om en mere aktiv 

deltagelse i vedtagelsen af en given retsakt, omstændighederne omkring vedtagelsen af en 

retsakt og det arbejde, der er blevet udført i forbindelse med andre aspekter inden for en given 

retsakts anvendelsesområde, er i den forbindelse irrelevant for fastlæggelsen af det korrekte 

retsgrundlag2.  

 

Hvis en gennemgang af en retsakt viser, at den har et dobbelt formål, eller at den består af to 

led, og det ene af disse kan bestemmes som det primære eller fremherskende, mens det andet 

kun er sekundært, skal retsakten have en enkelt hjemmel, nemlig den, der kræves af det 

primære eller fremherskende formål eller led3.  

Hvis en retsakt imidlertid samtidig forfølger flere formål eller har flere led, der på uadskillelig 

måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål eller led er sekundært og indirekte i 

forhold til det andet, skal en sådan retsakt baseres på de dertil svarende forskellige 

                                                 
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-269/97, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2000 I, s. 2257, præmis 44. 
3 Sag C-137/12, Kommissionen mod Rådet, EU:C:2013:675, præmis 53; sag C-490/10, Parlamentet mod Rådet, 

EU:C:2012:525, præmis 45; sag C-155/07, Parlamentet mod Rådet, Sml. 2008 I, s. 8103, præmis 34. 
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retsgrundlag1, hvis de procedurer, der er fastlagt for de respektive retsgrundlag, ikke er 

uforenelige med og ikke underminerer Europa-Parlamentets rettigheder2. 

 

IV – Forslagets formål og indhold  

 

Som allerede nævnt er formålet med Kommissionens forslag at forbedre lovgivningen om 

økologisk produktion ved at fjerne hindringer for en bæredygtig udvikling af økologisk 

produktion i Unionen; at yde garanti for lige konkurrencevilkår for landbrugere og andre 

erhvervsdrivende og sikre, at det indre marked kan fungere mere effektivt, og at opretholde og 

øge forbrugernes tillid til økologiske produkter. 

 

I artikel 1 i forslaget opstilles principper for økologisk produktion og fastsættes regler for 

økologisk produktion og brug af betegnelser, der henviser til økologisk produktion, i 

forbindelse med mærkning og reklame. I forslagets artikel 4 opstilles de generelle principper 

for et system for bæredygtig forvaltning af økologisk produktion. 

 

Betragtning 49 i forslaget gentager, at der på grund af fravær af specifikke EU-regler om 

tilstedeværelsen af ikke-tilladte stoffer i økologiske produkter har udviklet sig forskellige 

tilgange i Unionen. I betragtning 51 fastslås det derfor, at landbrugerne skal træffe 

foranstaltninger til at forhindre risikoen for, at der sker forurening med ikke-tilladte produkter 

eller stoffer, og at landbrugerne til trods for sådanne foranstaltninger kan forhindres i at 

markedsføre deres landbrugsprodukter som økologiske. I overensstemmelse med artikel 42 i 

TEUF kan medlemsstaterne få Kommissionens tilladelse til at yde nationale betalinger som 

kompensation for tab, de påføres i sådanne tilfælde.  

 

Tilsvarende harmoniserer artikel 20, stk. 3, i forslaget de foranstaltninger, der skal træffes, når 

ikke-tilladte produkter eller stoffer opdages, ved hjælp af muligheden for at fravige 

artikel 211, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/20133, således at medlemsstaterne kan få 

tilladelse fra Kommissionen til at yde nationale betalinger som kompensation for de tab, som 

landbrugere lider, når de forhindres i at markedsføre deres produkter som økologiske på grund 

af utilsigtet tilstedeværelse af ikke-tilladte produkter eller stoffer. Herudover kan 

medlemsstaterne anvende den fælles landbrugspolitiks ordninger til hel eller delvis dækning 

af sådanne tab. 

 

Under forhandlingerne enedes Parlamentet og Rådet imidlertid om en helt anden tilgang til 

kontaminering. Det generelle og ubetingede forbud mod mærkning og salg af kontaminerede 

produkter som økologiske findes ikke længere i forordningen. Bestemmelsen om erstatning er 

ligeledes blevet slettet. I betragtning af at den tekst, som man endelig enedes om på det 18. 

trepartsmøde den 28. juni 2017, ikke længere indeholder nogen bestemmelse om statsstøtte, er 

artikel 42 TEUF blevet fjernet fra retsaktens retsgrundlag.  

 

                                                 
1 Sag C-211/01, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2003 I, s. 8913, præmis 40; sag C-178/03, Kommissionen mod 

Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2006 I, s. 107, præmis 43-56.  
2 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet ("titandioxid"), Sml. 1991 I, s. 2867, præmis 17-25; sag C-268/94, 

Portugal mod Rådet, Sml. 1996 I, s. 6177. 
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles 

markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 

234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007. 
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V– Analyse og fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag 

 

 

I henhold til artikel 43, stk. 2, i TEUF fastsætter Europa-Parlamentet og Rådet efter den 

almindelige lovgivningsprocedure de bestemmelser, der er nødvendige for at virkeliggøre 

målsætningerne for den fælles landbrugspolitik. I henhold til artikel 42 i TEUF skal Europa-

Parlamentet og Rådet inden for rammerne af artikel 43, stk. 2, i TEUF beslutte, i hvilket 

omfang konkurrencereglerne skal finde anvendelse på produktionen af og handelen med 

landbrugsvarer. Artikel 42 anvendes kun som retsgrundlag sammen med artikel 43, stk. 2, i 

TEUF.  

 

Ifølge Domstolens faste retspraksis kan et dobbelt retsgrundlag kun begrundes i tilfælde, hvor 

den pågældende foranstaltning har to uadskilleligt forbundne formål eller led, uden at det ene 

er sekundært og indirekte i forhold til det andet.  

 

I betragtning af tilstedeværelsen af bestemmelsen om statsstøtte i Kommissionens oprindelige 

forslag synes henvisningen til artikel 42 i TEUF som retsgrundlag at være korrekt. Hvis denne 

bestemmelse imidlertid ikke indgår i den endelige udgave af forordningen, er henvisningen til 

artikel 42 i TEUF i retsgrundlaget ikke berettiget.  

 

 

VI – Konklusion og henstilling 

 

I lyset af ovenstående analyse og som en direkte konsekvens af, at man har ladet artikel 20, 

stk. 3, udgå af Kommissionens oprindelige forslag, bør henvisningen til artikel 42, første 

afsnit, i TEUF fjernes fra forordningens retsgrundlag. 

  

På sit møde den 22. februar 2018 besluttede Retsudvalget følgelig enstemmigt1 med 22 

stemmer for at henstille til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter at bevare 

artikel 43, stk. 2, i TEUF som eneste retsgrundlag for forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om 

ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007. 

Med venlig hilsen 

Pavel Svoboda 

                                                 
1 Til stede ved den endelige afstemning: Jean-Marie Cavada (fungerende formand), Mady Delvaux og Lidia 

Joanna Geringer de Oedenberg (næstformænd), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, 

Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Jytte Guteland, Heidi Hautala, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Francis 

Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, and Norbert Erdős, Michaela Šojdrová (jf. 

forretningsordenens artikel 200, stk. 2). 


