
 

RR\1170767DA.docx  PE623.765v03-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Mødedokument 
 

10.12.2018 A8-0417/2018/err01 

ADDENDUM 

til betænkning 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i 

EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om 

generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], 

forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 

1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], 

forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 

1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, 

fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om 

plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer]** 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Ordfører: Renate Sommer 

A8-0417/2018 

 

Følgende udtalelse indsættes efter begrundelsen: 

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET 

6.12.2018 

Adina-Ioana Vălean 

Formand 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

BRUXELLES 

Vedr.: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til forordning om gennemsigtigheden 



 

PE623.765v03-00 2/11 RR\1170767DA.docx 

DA 

og bæredygtigheden af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Kære formand 

Med skrivelse af 19. november 2018 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om 

holdbarheden og relevansen af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. 

forretningsordenens artikel 39, stk. 2. 

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 6. december 2018. 

I - Baggrund 

 

Forslaget tager sigte på at ændre den generelle forordning1 om fødevarelovgivning 

("forordningen om fødevarelovgivning") og otte relaterede retsakter2, når det drejer sig om 

risikovurdering i fødevarekæden. 

 

Kommissionens forslag var baseret på artikel 43 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF), på landbruget, artikel 114 i TEUF om harmonisering på det indre 

marked og artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF om folkesundhed. 

 

Et ændringsforslag, der er fremsat i ENVI, har til formål at tilføje artikel 192, stk. 1, i TEUF 

om miljø til retsgrundlaget. 

 

II – Relevante artikler i traktaten 
 

Følgende artikler i TEUF indgår i retsgrundlaget for Kommissionens forslag (vores 

understregning): 

 

Artikel 43 i TEUF om landbrug og fiskeri har følgende ordlyd: 

 

Artikel 43 

(tidl. artikel 37 i TEF) 

 

1. Kommissionen fremlægger forslag vedrørende udarbejdelse og 

iværksættelse af den fælles landbrugspolitik, herunder også om afløsning af 

nationale markedsordninger med en af de i artikel 40, stk. 1, nævnte former 

for fælles ordning, såvel som om iværksættelsen af de i dette afsnit særligt 

nævnte foranstaltninger. 

 

Disse forslag skal tage hensyn til sammenhængen mellem de 

landbrugsspørgsmål, som er omhandlet i dette afsnit. 

 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og 

krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer 

vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31, 1.2.2002, s. 1).  
2 Se fodnote 8 i udtalelsen fra Den Juridiske Tjeneste for en liste over alle titler på og henvisninger til disse 

retsakter. 
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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. 

 

3. Rådet vedtager på forslag af Kommissionen foranstaltninger vedrørende 

fastsættelse af priser, afgifter, støtte og kvantitative begrænsninger samt 

vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder. 

 

[...] 

 

 

Artikel 114 i TEUF om harmonisering på det indre marked har følgende ordlyd: 

 

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.  

 

[...] 

 

3. Kommissionens forslag i henhold til stk. 1 inden for sundhed, sikkerhed, 

miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse skal bygge på et højt 

beskyttelsesniveau under hensyntagen til navnlig enhver ny udvikling baseret 

på videnskabelige kendsgerninger. Inden for deres respektive 

kompetenceområder bestræber Europa-Parlamentet og Rådet sig også på at 

nå dette mål. 

 

4. Hvis en medlemsstat, efter at Europa-Parlamentet og Rådet, Rådet eller 

Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det 

nødvendigt at opretholde nationale bestemmelser, som er begrundet i vigtige 

behov, hvortil der henvises i artikel 36, eller som vedrører miljøbeskyttelse 

eller beskyttelse af arbejdsmiljøet, giver den Kommissionen meddelelse om 

disse bestemmelser og om grundene til deres opretholdelse. 

 

5. Hvis en medlemsstat endvidere med forbehold af stk. 4, efter at Europa-

Parlamentet og Rådet, Rådet eller Kommissionen har vedtaget en 

harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt at indføre nationale 

bestemmelser baseret på nyt videnskabeligt belæg vedrørende 

miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der 

er specifikt for den pågældende medlemsstat, og som viser sig efter 

vedtagelsen af harmoniseringsforanstaltningen, giver den Kommissionen 
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meddelelse om de påtænkte bestemmelser og om grundene til deres indførelse. 

 

6. Kommissionen bekræfter eller forkaster inden seks måneder efter 

meddelelsen som omhandlet i stk. 4 og 5 de pågældende nationale 

bestemmelser efter at have konstateret, om de er et middel til vilkårlig 

forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem 

medlemsstaterne, og om de udgør en hindring for det indre markeds funktion. 

 

Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen afgørelse inden for dette tidsrum, 

betragtes de i stk. 4 og 5 omhandlede nationale bestemmelser som godkendt. 

 

Hvis det er begrundet i spørgsmålets kompleksitet, og hvis der ikke foreligger 

risiko for menneskers sundhed, kan Kommissionen meddele den pågældende 

medlemsstat, at den i dette stykke omhandlede periode kan forlænges med en 

ny periode på indtil seks måneder. 

 

7. Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 6 bemyndiges til at opretholde eller 

indføre nationale bestemmelser, der er en undtagelse fra en 

harmoniseringsforanstaltning, undersøger Kommissionen omgående, om den 

skal foreslå en tilpasning af denne foranstaltning. 

 

 

Artikel 168, stk. 4, i TEUF om folkesundhed har følgende ordlyd: 

 

Artikel 168 

(tidl. artikel 152 i TEF) 

 

1. Der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og 

gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter. 

 

[...] 

 

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 

 

a) at vedtage foranstaltninger til fastsættelse af en høj standard for kvaliteten 

og sikkerheden af organer og stoffer af menneskelig oprindelse, blod og 

blodprodukter; disse foranstaltninger er ikke til hinder for, at den enkelte 

medlemsstat opretholder eller indfører strengere beskyttelsesforanstaltninger 

 

b) at vedtage foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet, der 

direkte har til formål at beskytte folkesundheden 

 

c) at vedtage foranstaltninger til fastsættelse af høje standarder for kvaliteten 

og sikkerheden af lægemidler og medicinsk udstyr. 
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[...] 

 

 

Artikel 192, stk. 1, i TEUF om miljø, der foreslås tilføjet til retsgrundlaget, har følgende 

ordlyd: 

 

Artikel 192 

(tidl. artikel 175 i TEF) 

 

1. Europa-Parlamentet og Rådet træffer efter den almindelige 

lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg 

og Regionsudvalget afgørelse om de aktioner, der skal iværksættes af 

Unionen med henblik på at gennemføre de mål, der er anført i artikel 191.  

 

[...] 

 

 

Artikel 191 i TEUF har følgende ordlyd:  

 

Artikel 191 

(tidl. artikel 174 i TEF) 

 

1. Unionens politik på miljøområdet skal bidrage til forfølgelse af 

nedennævnte mål: 

 

— bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten 

 

— beskyttelse af menneskers sundhed 

 

— en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne 

 

— fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de 

regionale og globale miljøproblemer, og navnlig bekæmpelse af 

klimaændringer. 

 

[...] 

 

 

Artikel 193 i TEUF har følgende ordlyd: 

 

Artikel 193 

(tidl. artikel 176 i TEF) 

 

Beskyttelsesforanstaltninger, som vedtages i henhold til artikel 192, er ikke til 

hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller indfører strengere 

beskyttelsesforanstaltninger. Disse foranstaltninger skal være forenelige med 

traktaterne. De meddeles Kommissionen. 
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Artikel 207 i TEUF om den fælles handelspolitik, der udgør en del af retsgrundlaget for den 

oprindelige forordning om fødevarelovgivning, har følgende ordlyd: 

 

Artikel 207 

(tidl. artikel 133 i TEF) 

 

1. Den fælles handelspolitik bygger på ensartede principper, navnlig for så 

vidt angår toldændringer, indgåelse af told- og handelsaftaler vedrørende 

handel med varer og tjenesteydelser, handelsrelaterede aspekter af 

intellektuel ejendomsret, direkte udenlandske investeringer, gennemførelse af 

ensartethed i liberaliseringsforanstaltninger, eksportpolitik og 

handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, herunder foranstaltninger mod 

dumping og subsidieordninger. Den fælles handelspolitik føres inden for 

rammerne af principperne og målene for Unionens optræden udadtil. 

 

2. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager ved forordning efter den 

almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger til fastlæggelse af 

rammerne for gennemførelsen af den fælles handelspolitik. 

 

[...] 

 

 

III - Retspraksis vedrørende retsgrundlag 

 

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. 

 

Selv om valget af retsgrundlag i princippet ikke bør afhænge af det valg, der er truffet med 

hensyn til tidligere retsakter, skal retsgrundlaget for en foranstaltning i henhold til fast 

retspraksis fastlægges under hensyntagen til dens eget formål og indhold og ikke til det 

retsgrundlag, der anvendes til at vedtage andre EU-foranstaltninger, der i visse tilfælde 

udviser tilsvarende karakteristika. Når en lovgivningsmæssig retsakt kun er udformet som et 

supplement eller en rettelse af en anden retsakt, uden at det oprindelige mål er blevet ændret, 

er EU-lovgiver imidlertid fuldt berettiget til at basere sidstnævnte retsakt på retsgrundlaget for 

den første retsakt. 2  

 

Hvad angår flerdobbelt retsgrundlag skal det fastslås, om forslaget enten: 

1. forfølger flere formål eller består af flere led, og det ene af disse kan bestemmes som det 

primære eller fremherskende formål eller led, mens de andre kun er sekundære; eller  

                                                 
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 Se dom af 21. juni 2018, Polen mod Parlamentet og Rådet, C-5/16, EU:C:2018:483, præmis 49 og 69 og den 

deri nævnte retspraksis. 
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2. samtidig forfølger flere formål eller har flere led, der på en uadskillelig måde er indbyrdes 

forbundne, uden at et af disse formål eller led er sekundært og indirekte i forhold til det 

andet. 

 

Ifølge Domstolens praksis skal retsakten i førstnævnte tilfælde have en enkelt hjemmel, 

nemlig den, der kræves af det primære eller fremherskende formål eller led, mens retsakten i 

sidstnævnte tilfælde vil skulle vedtages med de dertil svarende forskellige hjemmeler.1 

 

 

IV - Den foreslåede forordnings formål og indhold 

 

Hovedformålet med forslaget er at gøre de undersøgelser, der anvendes i risikovurdering i 

fødevarekæden, mere gennemsigtige og imødegå samfundets efterspørgsel efter en mere 

gennemsigtig og uafhængig risikovurdering og mere effektiv risikokommunikation. Ved at 

styrke forvaltningen af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og gøre 

risikovurdering mere bæredygtigt har det til formål at sikre, at EFSA vil fortsætte med at 

spille en afgørende rolle i Unionens fødevaresikkerhedssystem og bidrage til EU-borgernes 

sundhed og velfærd og til en innovativ og konkurrencedygtig landbrugsfødevareindustri. 

 

Forslaget sigter mere specifikt mod at øge garantien for pålidelighed, objektivitet og 

uafhængighed i de undersøgelser, som EFSA anvender i sin risikovurdering, navnlig i 

forbindelse med ansøgninger om godkendelse. Med henblik herpå har forslaget til formål at 

forbedre forvaltningen af og styrke medlemsstaternes videnskabelige samarbejde med og 

deres deltagelse i EFSA, at styrke EFSA's evne til at opretholde et højt videnskabeligt 

ekspertiseniveau på dets forskellige arbejdsområder, navnlig dets evne til at tiltrække 

fremragende videnskabsfolk til at være medlemmer af ekspertpanelerne, og til at udvikle en 

omfattende og effektiv strategi for risikokommunikation, der inddrager Kommissionen, 

medlemsstaterne og EFSA under hele risikoanalyseprocessen. 

 

Forslaget består af 40 betragtning og 11 artikler. Artikel 1 indeholder ændringer til 

forordningen om den generelle fødevarelovgivning ved at indføre 18 nye artikler om 

risikokommunikation, EFSA's forvaltningsmæssige spørgsmål, register over undersøgelser, 

høring af tredjeparter, kontrol, verificeringsundersøgelser, fortrolighed, databeskyttelse og 

tildeling af gennemførelsesbeføjelser til at vedtage delegerede retsakter om en generel plan 

for risikokommunikation om forhold, der angår landbrugsfødevarekæden. Artikel 2-9 

indeholder mindre ændringer til de øvrige otte retsakter, primært vedrørende gennemsigtighed 

og fortrolighed. Endelig omhandler artikel 10 og 11 overgangsforanstaltninger og 

ikrafttræden. 

 

Den endelige rapport om det dossier, som ENVI har vedtaget, består af 131 ændringsforslag, 

men med undtagelse af det ændringsforslag, der har til formål at ændre retsgrundlaget, ser de 

ikke ud til væsentligt at ændre formålet med og indholdet af Kommissionens forslag. 

 

 

V - Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag 
 

Det skal først og fremmest bemærkes, at forordningen om den generelle fødevarelovgivning, 

                                                 
1 Se sag C-411/06, jf. ovenfor, præmis 46-47. 
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som nu ændres, er baseret på de tre retsgrundlag, som Kommissionen har medtaget i forslaget, 

samt artikel 133 i EF-traktaten om den fælles handelspolitik (nu artikel 207 i TEUF). 

Kommissionen har dog ikke inkluderet artikel 207 i TFEU i forslaget, hvilket ser ud til at 

være korrekt i betragtning af, at forslaget ikke har noget at gøre med den fælles 

handelspolitik1. 

 

Den Juridiske Tjeneste har givet denne nyttige oversigt over retsgrundlaget for alle ni af de 

retsakter, der er omfattet af forslaget2: 

 

Forordningen om 

fødevarelovgivning  

EF-traktatens artikel 37, 95, 133 og 152, stk. 

4, litra b).  

Direktiv 2001/18 EF-traktatens artikel 95 

Forordning 1829/2003 EF-traktatens artikel 37, 95 og 152, stk. 4, 

litra b) 

Forordning 1831/2003 EF-traktatens artikel 37 og artikel 152, stk. 

4, litra b). 

Forordning 2065/2003 EF-traktatens artikel 95 

Forordning 1935/2004 EF-traktatens artikel 95 

Forordning 1331/2008 EF-traktatens artikel 95 

Forordning 1107/2009 EF-traktatens artikel 37, stk. 2, artikel 95 og 

artikel 152, stk. 4, litra b) 

Forordning 2015/2283 Artikel 114 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde 

 

Det kan indledningsvis konkluderes, at alle de retsakter, der foreslås ændret, er baseret på et 

eller en kombination af de tre retsgrundlag i Kommissionens forslag. Forordning 1107/2009 

er imidlertid delvis baseret på artikel 43, stk. 2, i TEUF (tidligere artikel 37 EF), som er det 

operative afsnit, der henviser til den almindelige lovgivningsprocedure. 

 

Eftersom EU-lovgiveren, i overensstemmelse med den retspraksis, der er nævnt ovenfor, hvis 

en lovgivningsmæssig retsakt blot er udformet som et supplement eller en korrektion af en 

anden lovgivningsmæssig retsakt, uden at ændre det oprindelige mål, er fuldt berettiget til at 

basere sidstnævnte retsakt på retsgrundlaget for den første retsakt, lader det til, at 

Kommissionen medtog de tre relevante artikler korrekt i retsgrundlaget, ikke mindst i 

betragtning af at formålet med forslaget ikke er at ændre de oprindelige mål i de ændrede 

retsakter, men blot at styrke visse begrænsede aspekter heraf. 

 

I henhold til artikel 1 i forordningen om fødevarelovgivning vedrørende mål og 

anvendelsesområde giver den grundlag for at sikre et højt niveau for beskyttelse af 

menneskers sundhed og forbrugernes interesser i forbindelse med fødevarer, samtidig med at 

det sikres, at det indre marked fungerer effektivt, og der fastsættes fælles principper og 

ansvarsområder, metoder til at tilvejebringe et solidt videnskabeligt grundlag, effektive 

                                                 
1 Betænkningen fra ENVI indfører dog en ny betragtning 4a, der indirekte berører den fælles handelspolitik: 

"Ved indgåelse af handelsaftaler skal EU sikre, at fødevarelovgivningen i tredjelandspartnernes lande yder 

mindst lige så høj beskyttelse af fødevaresikkerheden og dermed forbrugernes sikkerhed som EU-lovgivningen 

og ikke skaber ulige konkurrencevilkår for europæiske produkter." 
2 Se udtalelse fra Den Juridiske Tjeneste, SJ-0333/18, pkt. 15. 



 

RR\1170767DA.docx 9/11 PE623.765v03-00 

 DA 

organisatoriske ordninger og procedurer til at understøtte beslutningstagningen i spørgsmål 

vedrørende fødevare- og fodersikkerhed.  

 

Det nuværende forslag ændrer ikke på nogen måde disse mål i forordningen om 

fødevarelovgivning, men sigter snarere mod at styrke visse aspekter heraf, navnlig med 

hensyn til gennemsigtighed i risikovurderingen og visse forvaltningsaspekter af EFSA, et 

organ, der også blev oprettet ved hjælp af forordningen om fødevarelovgivning. De øvrige 

otte retsakter ændres først og fremmest med hensyn til gennemsigtighed og fortrolighed, mens 

deres oprindelige mål ikke berøres af disse ændringer. Kommissionens forslag kunne derfor 

på korrekt vis baseres på retsgrundlaget for de oprindelige retsakter, dvs. de tre artikler, som 

Kommissionen har foreslået, som det fremgår af ovenstående tabel. 

 

Spørgsmålet bliver derefter, om alle disse tre artikler skal indgå i retsgrundlaget, eller om kun 

én eller to af dem ville være tilstrækkeligt.  

 

Som Den Juridiske Tjeneste påpeger, er artikel 114 i TEUF (tidligere artikel 95 i EF-

traktaten) allerede et retsgrundlag for alle på nær én af de ændrede retsakter, og eftersom 

forslaget tager sigte på at styrke de proceduremæssige rammer og gennemsigtigheden i 

godkendelsesprocessen, kunne det siges, at hovedformålet er at sikre et velfungerende indre 

marked, og derfor kan anvendelse af artikel 114 i TEUF som retsgrundlag i princippet være 

tilstrækkeligt1.  

 

Det skal derfor i overensstemmelse med ovennævnte retspraksis fastsættes, hvorvidt disse 

aspekter vedrørende det indre marked udgør det primære eller fremherskende formål eller led, 

mens landbrug og fiskeri i artikel 43 i TEUF og folkesundhed i artikel 168, stk. 4, i TEUF kun 

er sekundære, eller om alle tre af disse mål eller komponenter forfølges samtidigt og på en 

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

indirekte i forhold til det andet.  

 

I betragtning af at forordningen om fødevarelovgivning fastsætter de generelle principper og 

krav i fødevarelovgivningen og ligeledes fastlægger EFSA som det ansvarlige EU-

risikovurderingsorgan i spørgsmål vedrørende fødevare- og fodersikkerhed, oprettelsen af en 

fælles markedsordning for landbrugsprodukter og en fælles landbrugs- og fiskeripolitik 

(artikel 43, stk. 2, i TEUF) og foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet, der 

direkte har til formål at beskytte folkesundheden (artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF), kan det 

næppe siges at være sekundært eller indirekte i forhold til det generelle mål for det indre 

marked, men må anses for at forfølges samtidigt og være forbundet hermed på en uadskillelig 

måde.  

 

Artikel 43, stk. 2, og 168, stk. 4, i TEUF skal derfor sammenholdes med artikel 114 i TEUF 

for at danne retsgrundlaget for forslaget. 

 

Endelig er det op til os at afgøre, om artikel 192, stk. 1, i TEUF bør tilføjes retsgrundlaget.  

 

Ændringsforslaget, som blev vedtaget i ENVI, og som tager sigte på at tilføje denne artikel til 

retsgrundlaget, var følgeligt berettiget: "Tilladelse til at dyrke eller tage genetisk modificerede 

organismer, planter eller dyr i brug samt godkendelse af aktive stoffer i pesticider har 

                                                 
1 Idem, pkt. 18. 
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betydelige konsekvenser for det naturlige miljø og for menneskers sundhed; beskyttelse af 

menneskers sundhed udgør en del af EU's miljøpolitik". 

 

Selv om det fremgår af traktaten, at Unionens politik på miljøområdet skal bidrage til at 

forfølge målet om at beskytte menneskers sundhed, er miljøbeskyttelse ganske enkelt ikke 

hovedformålet med og indholdet af forslaget. Som beskrevet ovenfor skal forslagets formål og 

indhold snarere betragtes som landbrug/fiskeri og folkesundhedsmæssige aspekter af 

godkendelsesprocesserne på det indre marked. 

 

Endvidere kræver artikel 114, stk. 3, i TEUF allerede, at Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen inden for rammerne af deres respektive beføjelser som udgangspunkt skal tage 

udgangspunkt i et højt beskyttelsesniveau i spørgsmål vedrørende miljøbeskyttelse i 

forbindelse med enhver foranstaltning med henblik på tilnærmelse af de bestemmelser, der 

vedrører det indre markeds oprettelse og funktion, herunder navnlig hensyntagen til enhver ny 

udvikling baseret på videnskabelige kendsgerninger. 

 

Endelig, som Den Juridiske Tjeneste også påpeger, er der under alle omstændigheder 

forskellige retlige ordninger i henhold til artikel 114 og 192 i TEUF om medlemsstaternes 

mulighed for at vedtage strengere nationale foranstaltninger1. Der henviser til, at artikel 193 i 

TEUF gør det klart, at de beskyttelsesforanstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 192 i 

TEUF, ikke er til hinder for, at nogen medlemsstat opretholder eller indfører strengere 

beskyttelsesforanstaltninger, og at artikel 114 i TEUF omfatter et indviklet kontrolsystem til 

forskellige nationale foranstaltninger, som tillægger Kommissionen en fremtrædende rolle 

med hensyn til at sikre, at sådanne nationale foranstaltninger ikke er et middel til vilkårlig 

forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, og 

at Kommissionen skal afgøre, om de udgør en hindring for det indre markeds funktion. Disse 

to retlige ordninger er tydeligvis uforenelige. 

 

Artikel 192, stk. 1, i TEUF må derfor ikke tilføjes forslagets retsgrundlag.  

 

 

VI - Konklusion og henstilling 

 

På baggrund af ovenstående analyse udgør artikel 43, stk. 2, artikel 114 og artikel 168, stk. 4, 

litra b), i TEUF det relevante retsgrundlag for forslaget. 

 

På mødet den 6. december 2018 vedtog Retsudvalget (for: 10; imod: 0; hverken/eller: 7)2 

derfor at henstille, at Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ikke skulle 

medtage artikel 192, stk. 1, i TEUF som et yderligere retsgrundlag i den efterfølgende 

procedure herom. 

 

 

 

                                                 
1 Se udtalelse fra Den Juridiske Tjeneste, SJ-0333/18, pkt. 24. 
2 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux 

(næstformænd), Axel Voss (ordfører for udtalelse), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, Angel 

Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Ana Miranda, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, 

Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Georges Bach, Philippe Loiseau, (for Marie-Christine Boutonnet, jf. 

forretningsordenens artikel 200, stk. 2). 
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Med venlig hilsen 

Pavel Svoboda 

 

(Vedrører alle sprogudgaver.) 


