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Kære formand.

Med skrivelse af 11. juni 2015 anmodede Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter Retsudvalget om en udtalelse om relevansen af retsgrundlaget for ovennævnte 
forslag, jf. forretningsordenens artikel 39, stk. 2.

Kommissionens forslag har til formål at regulere fremstilling, markedsføring og anvendelse af 
foderlægemidler og at ophæve Rådets direktiv 90/167/EØF af 26. marts 1990 om fastsættelse 
af betingelserne for tilberedning, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler i 
Fællesskabet1

Kommissionen foreslår som retsgrundlag for forslaget artikel 43 i TEUF, der vedrører 
iværksættelse af den fælles landbrugspolitik, og artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF, der 
vedrører vedtagelse af foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet, der direkte 
har til formål at beskytte folkesundheden. 

Ordføreren for sagen i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Clara Eugen 
Aguilera, har til hensigt at fremsætte ændringsforslag, der præciserer, at forordningens 
retsgrundlag er artikel 43, stk. 2, i TEUF og ikke artikel 43 i TEUF i sin helhed. Hendes 
ændringsforslag vil ikke berøre forordningens andet retsgrundlag, som er artikel 168, stk. 4, 
litra b), i TEUF. I den forbindelse anmoder Udvalget om Landbrug og Udvikling af 

1 EFT L 92 af 7.4.1990, s. 42-48.
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Landdistrikter Retsudvalgets udtalelse om, hvorvidt denne rettelse af forslagets retsgrundlag 
vil være berettiget. 

I. Baggrund

Indtil nu har foderlægemidler til behandling af sygdomme hos landbrugsdyr været reguleret af 
Rådets direktiv 90/167/EØF af 26. marts 1990 om fastsættelse af betingelserne for 
tilberedning, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler i Fællesskabet. Dette direktiv 
blev vedtaget inden oprettelsen af det indre marked og er aldrig blevet ændret 
indholdsmæssigt. Ved dets gennemførelse i national ret kunne medlemsstaterne frit fortolke 
og implementere de retlige bestemmelser. Ifølge Kommissionen har denne fleksibilitet været 
med til at skabe visse problemer. I direktivet er det ikke angivet, hvilke standarder der skal 
anvendes i forbindelse med godkendelse af virksomheder, eller hvilke teknikker der kan 
accepteres til fremstilling af foderlægemidler, og om standarderne bør være teknologi- eller 
resultatbaserede; direktivet indeholder ikke kriterier for homogenitet; det nævner intet om 
overslæb ("carry-over") af foderlægemidler mellem partier, om specifik mærkning af 
foderlægemidler eller om foderlægemidler til selskabsdyr; og det forholder sig uklart til, om 
foderet må tilberedes på foderstoffabrikken forud for ordineringen, hvilket betyder, at 
medlemsstaterne fortolker bestemmelserne forskelligt. Endvidere vil den nuværende 
lovgivning efter Kommissionens opfattelse sandsynligvis bestyrke og videreføre de 
eksisterende forskelle i gennemførelsen i medlemsstaterne, og således skabe ulige 
konkurrencevilkår for de professionelle operatører i det indre marked. 

Formålet med forslaget er derfor at ajourføre den nuværende lovgivning om foderlægemidler 
ved at ophæve direktiv 90/167/EØF, samtidig med at harmonisere fremstillingen, 
markedsføringen og anvendelsen af foderlægemidler og mellemprodukter i EU på et højt 
sikkerhedsniveau. Den deraf resulterende forordning tillader fremstilling på forhånd af 
foderlægemidler, blanding i mobile blandemaskiner og blanding på bedriften og fastsætter 
regler for disse ordninger. Bestemmelserne i udkastet til forslag omfatter bl.a. foranstaltninger 
til bortskaffelse af foderlægemidler, som ikke er blevet anvendt på bedriften. Der fastsættes 
grænseværdier for overslæb af veterinærlægemidler i foder, som skal gælde i hele EU, og som 
skal tilpasses ud fra en vurdering af den risiko, der er forbundet med de forskellige typer 
virksomme stoffer for dyr og mennesker. 

II. Relevante artikler i traktaten 

Det foreslåede retsgrundlag for dette forslag er artikel 43 og artikel 168, stk. 4, litra b), i 
TEUF. 

Artikel 43 i TEUF har følgende ordlyd (fremhævelse tilføjet i stk. 2):

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.
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Disse forslag skal tage hensyn til sammenhængen mellem de landbrugsspørgsmål, som er 
omhandlet i dette afsnit.

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 fiskeri-muligheder.

4. På de i stk. 2 anførte betingelser kan den fælles ordning, der er nævnt i artikel 40, stk. 1, 
afløse nationale markedsordninger, såfremt:

(a) den fælles ordning yder medlemsstater, der modsætter sig en sådan afløsning, og som har 
en national ordning for vedkommende produktion, tilsvarende garantier for de pågældende 
producenters beskæftigelse og levestandard, når der tages hensyn til det tempo, hvori den 
mulige tilpasning og nødvendige specialisering kan gennemføres, og

(b) denne ordning sikrer samhandelen inden for Unionen betingelser svarende til dem, der 
gælder på et nationalt marked.

5. Såfremt der er tilvejebragt en fælles ordning for visse råvarer, medens der endnu ikke 
findes en fælles ordning for de hertil svarende forarbejdede produkter, kan de pågældende 
råvarer indføres fra lande uden for Unionen, hvis de anvendes til fremstilling af forarbejdede 
produkter, som er bestemt til udførsel til tredjeland.

I henhold til artikel 40, stk. 1, i TEUF skal der oprettes en fælles ordning af markederne for 
landbrugsvarer "[m]ed henblik på at nå de i artikel 39 nævnte mål". 

Artikel 39 i TEUF har følgende ordlyd:

Artikel 39
(tidl. artikel 33 i TEF)

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 garantere forsyningssikkerheden

(e) at sikre forbrugerne forsyninger til rimelige priser.
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2. der ved udarbejdelsen af den fælles landbrugspolitik og de særlige foranstaltninger, som 
den kan medføre, skal tages hensyn til:

(a) landbrugserhvervets særlige karakter, der følger af landbrugets sociale struktur og af de 
strukturelle og naturbetingede forskelle mellem de forskellige landbrugsområder

(b) nødvendigheden af, at ønskelige tilpasninger gennemføres gradvis

(c) den kendsgerning, at landbruget i medlemsstaterne udgør en sektor, som er snævert 
forbundet med økonomien som helhed.

Artikel 168, stk. 4, litra b), har følgende ordlyd:

Artikel 168, stk. 4, litra b)
(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

(...)

III. Retspraksis vedrørende retsgrundlaget

Valget er retsgrundlaget er vigtigt, da Unionen konstitutionelt bygger på princippet om 
kompetencetildeling, og dets institutioner kun kan handle i overensstemmelse med det 
mandat, de har fået tildelt i henhold til traktaten1.

Der fremgår visse principper af Domstolens praksis angående valget af retsgrundlag. For det 
første har valget af den rette hjemmel forfatningsretlig betydning i betragtning af 
konsekvenserne af retsgrundlaget for den materielle kompetence og proceduren2. For det 
andet skal valget af hjemmel for en EU-retsakt foretages på grundlag af objektive forhold, 
som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, herunder især retsaktens formål og 
indhold3. Det er uden betydning, om en institution ønsker at deltage mere indgående i 
vedtagelsen af en given retsakt, hvilket arbejde der i øvrigt er udført inden for det område, den 

1 Domstolens udtalelse 2/00 om Cartagena-protokollen, Sml. 2001-I, s. 9713, præmis 3; Domstolens udtalelse 
1/08 om almindelig overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), Sml. 2009-I, s. 1255, præmis 110. 
2 Domstolens udtalelse 2/00 om Cartagena-protokollen, Sml. 2001-I, s. 9713, præmis 5; sag C-370/07, 
Kommissionen mod Rådet, Sml. 2009-I, s. 8917, præmis 46-49; Domstolens udtalelse 1/08 om almindelig 
overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), Sml. 2009-I, s. 1255, præmis 110.
3 Sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2009-I, s.7585, præmis. 45, og den deri nævnte 
retspraksis, og sag C-130/10 Parlamentet mod ·Rådet, Sml. 2012, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis.
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pågældende retsakt henhører under, eller hvilken sammenhæng udstedelsen af retsakten 
indgår i.1

Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende retsakt derfor kunne annulleres2.

Hvad angår flere retsgrundlag gælder, at hvis en gennemgang af en foreslået foranstaltning 
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. På den anden side, hvis der med en foranstaltning samtidig forfølges flere 
formål, der på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål er 
sekundært og indirekte i forhold til et andet, skal en sådan foranstaltning være baseret på de 
forskellige relevante traktatbestemmelser4.

Anvendelse af en dobbelthjemmel er imidlertid udelukket, når de procedurer, der er fastlagt i 
de respektive hjemmelsbestemmelser, er uforenelige, eller når anvendelsen af flere hjemmeler 
samtidigt kan føre til en tilsidesættelse af Parlamentets rettigheder5. 

IV. Formålet med og indholdet af den foreslåede forordning 

Anvendelsesområdet for den foreslåede forordning omhandler fremstilling, markedsføring og 
anvendelse af foderlægemidler til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, og til 
selskabsdyr i EU6. I forslagets betragtning 2 anføres, at "[d]en animalske produktion er af 
meget stor betydning for landbruget i Unionen. Bestemmelserne vedrørende foderlægemidler 
påvirker i høj grad hold og opdræt af dyr, herunder dyr, der ikke anvendes i 
fødevareproduktionen, og produktion af animalske produkter."

Hvis forordningen vedtages ophæver den Rådets direktiv 90/167/EØF. I forslagets 
betragtning 4 præciseres, at "[e]rfaringerne med anvendelsen af direktiv 90/167/EØF har vist, 
at der bør træffes yderligere foranstaltninger for at styrke et velfungerende indre marked og 
for udtrykkeligt at tillade og forbedre mulighederne for at behandle dyr, der ikke anvendes i 
fødevareproduktionen, med foderlægemidler." 

I den forbindelse anføres i begrundelsen til forslaget, at "[f]ormålet med revisionen af 
bestemmelserne om foderlægemidler er at harmonisere fremstillingen, markedsføringen og 
anvendelsen af foderlægemidler og mellemprodukter i EU på et højt sikkerhedsniveau og at 

1 Sag C-269/97, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2000-I, s. 2257, præmis 44. 
2 Domstolens udtalelse 2/00 om Cartagena-protokollen, Sml. 2001-I, s. 9713, præmis 5.
3 Sag C-42/97, Parlamentet mod Kommissionen, Sml. 1999-I, s.868, præmis 39-40; sag C-36/98, Spanien mod 
Rådet, Sml. 2001-I s. 779, præmis 59; sag C-211/01, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2003-I, s. 8913, præmis 
39. 
4 Sag C-165/87, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1988, s. 5545, præmis 11; Sag C-178/03, Kommissionen mod 
Parlamentet og Rådet, Sml. 2006-I, s. 107, præmis 43-56. 
5 Sag C-178/03, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2006-I, s. 107, præmis 57; forenede sager C-
164/97 og C-165/97, Europa-Parlamentet mod Rådet, Sml. 1999-I, s. 1139, præmis 14; sag C-300/89, 
Kommissionen mod Rådet ("titandioxid"), Sml. 1991-I, s. 2867, præmis 17-25; sag C-338/01, Kommissionen 
mod Rådet, Sml. 2004-I, s. 4829 (inddrivelse af afgifter), præmis. 57. 
6 Forordningen finder ikke anvendelse på veterinærlægemidler, der anvendes som medicinsk bestanddel i 
foderlægemidler, eftersom disse er omhandlet i specifik lovgivning om veterinærlægemidler. 
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tage højde for den tekniske udvikling på dette område", og det understreges endvidere, at "den 
nuværende lovgivning sandsynligvis vil bestyrke og videreføre de eksisterende forskelle i 
gennemførelsen i medlemsstaterne. Dette skaber ulige konkurrencevilkår for de professionelle 
operatører i det indre marked. Det er nødvendigt at harmonisere gennemførelsen af 
lovgivningen, reducere de finansielle og administrative byrder og fremme innovation." 

Forslagets betragtning 24, der primært omhandler nærheds- og proportionalitetsprincipperne, 
opregner endvidere detaljeret formålene med forordningen, "nemlig at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed, at give brugerne relevant information og at styrke 
et velfungerende indre marked [...]".

I den foreslåede forordning fastsættes der bestemmelser om fremstilling, sammensætning, 
markedsføring og anvendelse af foderlægemidler. De generelle krav til fremstilling, der er 
fastlagt i forordning (EF) nr. 183/20051, finder anvendelse. I den foreslåede forordnings 
artikel 4 pålægges ledere af virksomheder inden for foderlægemiddelområdet at indføre 
iværksætte og følge faste skriftlige procedurer, der er baseret på risikoanalyse og kritiske 
kontrolpunkter. Desuden må foderlægemidler i henhold til artikel 5 kun fremstilles på basis af 
veterinærlægemidler, som er godkendt efter lovgivningen om veterinærlægemidler2. 

Forslaget indeholder endvidere bestemmelser om homogen inkorporering af 
veterinærlægemidler i foderet og krav med henblik på at undgå overslæb af virksomme stoffer 
fra veterinærlægemidler til ikke-målfoder. Det indeholder endvidere bestemmelser om 
fremstilling på forhånd, mærkning og emballering af foderlægemidler. Forslagets artikel 12 
og 14 indeholder bestemmelser om krav om godkendelse af foderstofvirksomheder og 
fastsætter de regler, som disse virksomheder skal opfylde for at fremstille foderlægemidler. 

I den foreslåede forordnings artikel 15-17 fastsættes særlige bestemmelser om ordinering, 
receptens gyldighed, anvendelsen af foderlægemidler indeholdende antimikrobielle stoffer til 
dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, og de nødvendige mængder til behandling af dyr 
med foderlægemidler. Producenter, distributører og brugere af foderlægemidler skal føre 
daglige registre med henblik på en effektiv sporing af foderlægemidler. For at undgå 
konkurrenceforvridning for så vidt angår veterinærlægemidler, som er godkendt på nationalt 
plan, er der i den foreslåede forordning fastsat bestemmelser om handel inden for EU med 
foderlægemidler. 

I forslaget pålægges Medlemsstaterne at fastsætte bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de 
gennemføres. 

V. Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag 

Eftersom formålet og indholdet af forslaget er at harmonisere fremstillingen, markedsføringen 
og anvendelsen af foderlægemidler, der som regel anvendes til at behandle sygdomme hos 
store flokke af dyr, ved hjælp af en forordning for at sikre et højt niveau for beskyttelse af 
menneskers og dyrs sundhed, at give brugerne relevant information og at styrke et 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne 
(EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1-22).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1-66).
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velfungerende indre marked på landbrugsområdet, er artikel 43, stk. 2, og artikel 168, stk. 4, 
litra b), i TEUF det korrekte retsgrundlag for forordningen. 

Hvad angår artikel 43 i TEUF er det hensigtsmæssigt at bemærke, at denne artikel i henhold 
til Domstolens faste retspraksis er det korrekte retsgrundlag for enhver lovgivning om 
produktion og markedsføring af de i bilag I til TEUF opførte landbrugsprodukter, som 
bidrager til opfyldelsen af et eller flere af målene med den fælles landbrugspolitik som fastsat 
i artikel 39 i TEUF. I den forbindelse er det også fast retspraksis, at når en retsakt udgør en et 
vigtigt middel til at øge landbrugets produktivitet (et formål nævnt i traktatens artikel 39, stk. 
1, litra a)), skal den vedtages med hjemmel i traktatens artikel 43, selv om retsakten, der i det 
væsentlige finder anvendelse på produkter omfattet af bilag I, også accessorisk omfatter visse 
produkter, der ikke er nævnt i dette bilag1.

Den foreslåede forordning har til formål at bidrage til at nå den fælles landbrugspolitiks mål 
fastsat i artikel 39 i TEUF, nemlig (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 og (e) sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer

Artikel 43 i TEUF har fem stykker, hvoraf to er retsgrundlag. Stk. 2 i den pågældende artikel 
bemyndiger Europa-Parlamentet og Rådet til efter den almindelige lovgivningsprocedure at 
fastsætte en 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. Stk. 3 tillægger Rådet beføjelse til på forslag af 
Kommissionen at vedtage foranstaltninger vedrørende fastsættelse af priser, afgifter, støtte og 
kvantitative begrænsninger samt vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder. 

Det fremgår af indholdet i den foreslåede forordning, at den ikke indeholder noget element 
vedrørende artikel 43, stk. 3, i TEUF, og at dette stykke er derfor ikke relevant i forhold til 
forslagets formål. Artikel 43, stk. 2, i TEUF omhandler alle aspekter af den fælles 
landbrugspolitik, der er omfattet af forslaget. En rettelse af retsgrundlaget ved at begrænse det 
til artikel 43, stk. 2, i TEUF vil derfor være korrekt. Det var også denne konklusion som 

1 Sag C-180/96 Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland mod Kommissionen for De Europæiske 
Fællesskaber, Sml. 1998-I, s. 2265, og den heri anførte retspraksis. Sag C-11/88 Kommissionen mod Rådet 
(Uønskede stoffer og produkter i foderstoffer – Retsgrundlag), Sml. 1989, s. 3799 (offentliggjort i summarisk 
form), præmis 15, hvori er anført: "Traktatens artikel 43 udgør det relevante retsgrundlag for enhver lovgivning 
om produktion og markedsføring af de i bilag II til traktaten opførte landbrugsprodukter, som bidrager til 
opfyldelsen af et eller flere af målene med den fælles landbrugspolitik som fastsat i traktatens artikel 39. Selv 
hvor en retsakt tjener såvel landbrugspolitiske formål som andre formål - der i mangel af særlige bestemmelser 
fremmes på grundlag af traktatens artikel 100 - kan den omfatte en harmonisering af de nationale bestemmelser 
på sidstnævnte område, uden at det er nødvendigt at anvende traktatens artikel 100 som hjemmel. Eftersom 
traktatens artikel 38, stk. 2, indeholder et princip, hvorefter de særlige bestemmelser om landbruget finder 
anvendelse forud for de generelle bestemmelser om fællesmarkedet oprettelse, kan artikel 100 ikke påberåbes til 
støtte for en begrænsning af anvendelsesområdet for traktatens artikel 43 (se dom af 23. februar 1988, sag C-
68/86 og sag C-131/86, Det Forenede Kongerige mod Rådet, Sml. 1988, s. 855 og 905). Selv om direktiv 87/519 
om ændring af direktiv 74/63 om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer henviser til produkter, der ikke er 
opført i bilag II, finder det i det væsentlige anvendelse på produkter, der er nævnt i dette bilag. Endvidere er 
direktivet en vigtig faktor for at øge landbrugets produktivitet, der er et formål nævnt i traktatens artikel 39, stk. 
1, litra a)." 
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Hvad angår artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF, fremgår det klart af betragtningerne og 
indholdet i den foreslåede forordning, at den også har til formål at beskytte den offentlige 
sundhed ved hjælp af vedtagelsen af foranstaltninger på veterinær- og 
plantesundhedsområdet. Den foreslåede forordning har til formål at fastsætte regler for 
fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler, hvis forenelighed bør sikres 
med henblik på produktets sikkerhed og effektivitet. 

Ifølge den ovennævnte faste retspraksis om retsgrundlag er et dobbelt retsgrundlag kun 
muligt, hvis det kan fastslås, at en foranstaltning samtidig forfølger flere formål, eller den har 
flere led, der på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse led er sekundært 
og indirekte i forhold til et andet. Dette synes at være tilfældet med det foreliggende forslag. 
Faktisk kan det konkluderes, at forslaget har to hovedformål, der er tæt forbundne, nemlig at 
sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og at styrke et 
velfungerende indre marked, hvoraf ingen af dem synes at have forrang frem for det andet. 

Desuden foreskriver begge bestemmelser den almindelige lovgivningsprocedure, således at 
spørgsmålet om uforenelighed mellem de to retsgrundlag ikke opstår. 

VI. Konklusion og anbefalinger

På mødet den 13. juli 2015 vedtog Retsudvalget (for: 21; imod: 2)2 at artikel 43, stk. 2, og 
artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF udgør det korrekte retsgrundlag for forslaget og besluttede 
derfor at henstille til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter at ændre 
henvisningen til artikel 43 i TEUF og begrænse den til stk. 2 i denne artikel. 

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

1 Se notat af 19. juni 2015 fra Den Juridiske Tjeneste. 
2 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Jean-Marie Cavada (næstformand), Axel 
Voss (næstformand), Mady Delvaux (næstformand), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 
Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, 
Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka, Ángela Vallina (for Jiří Maštálka, jf. 
forretningsordenens artikel 200, stk. 2), Bogdan Brunon Wenta (for Therese Comodini Cachia, jf. 
forretningsordenens artikel 200, stk. 2).


