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Angående: Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden 
(KOM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))1

Genom en skrivelse av den 30 april 2007 bad du utskottet för rättsliga frågor att i enlighet 
med artikel 35.2 i arbetsordningen överväga om den rättsliga grunden för ovannämnda förslag 
från kommissionen är giltig och lämplig.

Utskottet behandlade ovannämnda ärende under sitt sammanträde den 11 juni 2007.

Förslaget har en dubbel rättslig grund, artikel 37.2 och artikel 152.4 b i EG-fördraget.
Föredraganden Hiltrud Breyer har lagt fram ändringsförslag till förslaget som innebär att 
artikel 37 stryks som rättslig grund, med motiveringen att artikel 152.4 b och artikel 175.1 i
EG-fördraget utgör en lämplig rättslig grund för förslaget.

I en senare skrivelse av den 9 maj 2007 informerade ni utskottet om att utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd, som samarbetar med utskottet för miljö enligt förfarandet 
för förstärkt samarbete, har antagit ett yttrande i vilket det hävdar att den lämpliga rättsliga 
grunden inte enbart är artikel 37.2 och artikel 152.4 b, utan dessutom artikel 95 i 
EG-fördraget.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Föreslagna rättsliga grunder:

Artikel 37

1. För att utforma huvudlinjerna för en gemensam jordbrukspolitik skall kommissionen när 
detta fördrag träder i kraft sammankalla medlemsstaterna till en konferens för att jämföra 
deras jordbrukspolitik, särskilt genom att göra en sammanställning över deras resurser och 
behov.

2. Med beaktande av arbetet under den konferens som nämns i punkt 1 och efter att ha hört 
Ekonomiska och sociala kommittén skall kommissionen inom två år efter det att detta fördrag 
har trätt i kraft lägga fram förslag om utformningen och genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, vilka förslag även skall innefatta att de nationella 
marknadsorganisationerna ersätts med någon av de former för gemensam organisation som 
anges i artikel 34.1 samt att de åtgärder som särskilt nämnts i denna avdelning genomförs.

Dessa förslag skall ta hänsyn till att de jordbruksfrågor som nämns i denna avdelning kan 
vara ömsesidigt beroende av varandra.

På förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet skall rådet med 
kvalificerad majoritet utfärda förordningar eller direktiv eller fatta beslut utan att detta 
begränsar rådets rätt att också utfärda rekommendationer.

3. Rådet får med kvalificerad majoritet och under de förutsättningar som anges i punkt 2 
besluta om att ersätta de nationella marknadsorganisationerna med den gemensamma 
organisation som föreskrivs i artikel 34.1

a) om den gemensamma organisationen erbjuder de medlemsstater som motsätter sig denna 
åtgärd och som har en egen nationell organisation för ifrågavarande produktion, likvärdiga 
garantier för berörda producenters sysselsättning och levnadsstandard: därvid skall hänsyn 
tas till den takt i vilken möjliga anpassningsåtgärder och nödvändig specialisering kan 
genomföras; samt

b) om den gemensamma organisationen tillförsäkrar handeln inom gemenskapen villkor som 
motsvarar dem som gäller på en nationell marknad.

4. Upprättas en gemensam organisation för vissa råvaror innan det ännu finns en sådan 
organisation för motsvarande bearbetade produkter, får dessa råvaror importeras från 
länder utanför gemenskapen om de används för framställning av bearbetade produkter som 
är avsedda för export till tredje land.

Artikel 95

1. Med avvikelse från artikel 94 och om inte annat föreskrivs i detta fördrag skall följande 
bestämmelser tillämpas för att nå de mål som anges i artikel 14. Rådet skall enligt förfarandet 
i artikel 251 och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, besluta om åtgärder för 
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tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som 
syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera.

2. Punkt 1 gäller inte bestämmelser om skatter och avgifter, bestämmelser om fri rörlighet för 
personer eller bestämmelser om anställdas rättigheter och intressen.

3. Kommissionen skall i sina förslag enligt punkt 1 om hälsa, säkerhet samt miljö- och 
konsumentskydd utgå från en hög skyddsnivå och särskilt beakta ny utveckling som grundas 
på vetenskapliga fakta. Europaparlamentet och rådet skall också, inom ramen för sina 
respektive befogenheter, sträva efter att nå detta mål.

4. Om en medlemsstat efter det att rådet eller kommissionen har beslutat om en 
harmoniseringsåtgärd anser det nödvändigt att behålla nationella bestämmelser som grundar 
sig på väsentliga behov enligt artikel 30 eller som avser miljö- eller arbetsmiljöskydd, skall 
den till kommissionen anmäla dessa bestämmelser samt skälen för att behålla dem.

5. Dessutom gäller, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4, att om en medlemsstat 
efter det att rådet eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd anser det 
nödvändigt att införa nationella bestämmelser grundade på nya vetenskapliga belägg med 
anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd för att lösa ett problem som är specifikt för 
den medlemsstaten och som har uppkommit efter beslutet om harmoniseringsåtgärden, skall 
medlemsstaten underrätta kommissionen om de planerade bestämmelserna samt om skälen 
för att införa dem.

6. Kommissionen skall inom sex månader efter en sådan anmälan som avses i punkterna 4 
och 5 godkänna eller förkasta de ifrågavarande nationella bestämmelserna sedan den 
konstaterat huruvida dessa utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innebär 
förtäckta handelshinder mellan medlemsstaterna samt huruvida de kommer att utgöra ett 
hinder för den inre marknadens funktion.

Om kommissionen inte fattar beslut inom denna period skall de nationella bestämmelser som 
avses i punkterna 4 och 5 anses godkända.

Om det är berättigat på grund av frågans komplexitet och om det inte finns någon fara för
människors hälsa, får kommissionen meddela den berörda medlemsstaten att den period som 
avses i denna punkt kan förlängas med ytterligare högst sex månader.

7. Om en medlemsstat i enlighet med punkt 6 bemyndigas att behålla eller införa nationella 
bestämmelser som avviker från en harmoniseringsåtgärd, skall kommissionen omedelbart 
undersöka om den skall föreslå en anpassning av den åtgärden.

8. Om en medlemsstat tar upp ett särskilt problem som rör folkhälsan på ett område som 
tidigare har varit föremål för harmoniseringsåtgärder, skall medlemsstaten göra 
kommissionen uppmärksam på detta och kommissionen skall omedelbart undersöka om den 
skall föreslå rådet lämpliga åtgärder.

9. Med avvikelse från det förfarande som anges i artiklarna 226 och 227 kan kommissionen 
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eller någon av medlemsstaterna hänskjuta ärendet direkt till domstolen, om kommissionen 
eller medlemsstaten anser att en annan medlemsstat missbrukar befogenheterna enligt denna 
artikel.

10. De ovannämnda harmoniseringsåtgärderna skall vid behov omfatta en skyddsklausul som 
tillåter medlemsstaterna att på en eller flera av de icke-ekonomiska grunder som anges i 
artikel 30 vidta provisoriska åtgärder, som skall vara underkastade ett kontrollförfarande 
från gemenskapens sida.

Artikel 152

1. En hög hälsoskyddsnivå för människor skall säkerställas vid utformning och genomförande 
av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder.

Gemenskapens insatser, som skall komplettera den nationella politiken, skall inriktas på att 
förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och sjukdomar hos människor och undanröja faror för 
människors hälsa. Sådana insatser skall innefatta kamp mot de stora folksjukdomarna genom 
att främja forskning om deras orsaker, hur de överförs och hur de kan förebyggas samt 
hälsoupplysning och hälsoundervisning.

Gemenskapen skall komplettera medlemsstaternas insatser för att minska narkotikarelaterade 
hälsoskador, inklusive upplysning och förebyggande verksamhet.

2. Gemenskapen skall främja samarbete mellan medlemsstaterna på de områden som avses i 
denna artikel och vid behov stödja deras insatser.

Medlemsstaterna skall i samverkan med kommissionen inbördes samordna sin politik och 
sina program på de områden som avses i punkt 1. Kommissionen kan i nära kontakt med 
medlemsstaterna ta lämpliga initiativ för att främja en sådan samordning.

3. Gemenskapen och medlemsstaterna skall främja samarbetet med tredje land och behöriga 
internationella organisationer på folkhälsans område.

4. Rådet skall, enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört Ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén, bidra till att de mål som anges i denna artikel uppnås 
genom att

a) besluta om åtgärder för att fastställa höga kvalitets- och säkerhetsstandarder i fråga om 
organ och ämnen av mänskligt ursprung, blod och blodderivat; dessa åtgärder skall inte 
hindra någon medlemsstat från att upprätthålla eller införa strängare skyddsåtgärder,

b) med undantag från artikel 37 besluta om sådana åtgärder på veterinär- och 
växtskyddsområdet som direkt syftar till att skydda folkhälsan,

c) besluta om stimulansåtgärder som är utformade för att skydda och förbättra människors 
hälsa, dock utan att dessa åtgärder får omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas 
lagar eller andra författningar.
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Rådet kan också med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen anta 
rekommendationer för de syften som anges i denna artikel.

5. När gemenskapen handlar på folkhälsoområdet skall den fullt ut respektera 
medlemsstaternas ansvar för att organisera och ge hälso- och sjukvård. Särskilt får inte de 
åtgärder som avses i punkt 4 a påverka nationella bestämmelser om donation eller medicinsk 
användning av organ och blod.

Artikel 175

1. Rådet skall enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört Ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén besluta om vilka åtgärder som skall vidtas av gemenskapen 
för att uppnå de mål som anges i artikel 1741.

2. Med avvikelse från den beslutsordning som anges i punkt 1 och utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 95 skall rådet enhälligt, på förslag av kommissionen och efter att ha 
hört Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, besluta 
om

a) bestämmelser av främst skattekaraktär,

b) åtgärder som påverkar

— fysisk planering,
— kvantitativ förvaltning av vattenresurser eller sådana åtgärder som direkt eller indirekt 
berör tillgången till dessa resurser,
— markanvändning, med undantag av avfallshantering,

c) åtgärder som väsentligt påverkar en medlemsstats val mellan olika energikällor och den 
allmänna strukturen hos dess energiförsörjning.

Rådet får på det sätt som anges i föregående stycke definiera de i denna punkt avsedda 
frågorna i vilka beslut skall fattas med kvalificerad majoritet.

3. På andra områden skall rådet enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört 
Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén anta allmänna handlingsprogram 
som anger de mål som skall prioriteras.

Rådet skall enligt villkoren i punkt 1 respektive punkt 2 besluta om de åtgärder som behövs 
för att genomföra dessa program.

  
1 Artikel 174.1.
1. Gemenskapens miljöpolitik skall bidra till att följande mål uppnås:
— Att bevara, skydda och förbättra miljön.
— Att skydda människors hälsa.
— Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.
— Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem.
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4. Utan att det påverkar vissa åtgärder av gemenskapskaraktär skall medlemsstaterna 
finansiera och genomföra miljöpolitiken.

5. Om en på bestämmelserna i punkt 1 grundad åtgärd innebär kostnader som anses 
oproportionerligt stora för en medlemsstats myndigheter skall rådet, utan att det påverkar 
tillämpningen av principen att förorenaren skall betala, i den rättsakt där åtgärden beslutas 
fastställa lämpliga bestämmelser om

— tillfälliga undantag och/eller
— ekonomiskt stöd ur den enligt artikel 161 upprättade sammanhållningsfonden.

Förordningens innehåll kan analyseras på följande sätt:
Förordningen är avsedd att ersätta direktiv 91/414 med avseende på vissa frågor som tagits 
upp av Europaparlamentet och rådet som svar på en framstegsrapport som lagts fram av 
kommissionen samt på den senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen. För att 
underlätta en förenkling kommer direktiv 79/117 att upphävas genom denna förordning.
Enligt skälen lyder resonemanget bakom förslaget till förordning som följer:

(6) Växtproduktionen har en mycket stor betydelse i gemenskapen. Att använda 
växtskyddsmedel är ett av de viktigaste sätten att skydda växter och växtprodukter mot 
skadegörare, bl.a. ogräs, och att förbättra jordbruksproduktionen.
(7) Växtskyddsmedel kan också få negativa effekter på växtproduktionen. Deras 
användning kan medföra risker och faror för människor, djur och miljön, i synnerhet om de 
släpps ut på marknaden utan att ha provats och godkänts officiellt samt om de inte används 
rätt. Därför bör det antas harmoniserade bestämmelser för utsläppande på marknaden av 
växtskyddsmedel.

(8) Syftet med denna förordning är att garantera en hög skyddsnivå för både människors 
och djurs hälsa och för miljön. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att skydda sårbara 
befolkningsgrupper såsom gravida kvinnor och barn. Försiktighetsprincipen bör tillämpas1

och garantera att industrin kan visa att ämnen och produkter som tillverkas och släpps ut på 
marknaden inte inverkar skadligt på människors hälsa eller miljön.
(9) Ämnen bör bara ingå i växtskyddsmedel om det har bevisats att de har en klart 
gynnsam inverkan på växtproduktionen och inte väntas skada människors och djurs hälsa 
eller ha någon oacceptabel inverkan på miljön. För att uppnå samma skyddsnivå i alla 
medlemsstaterna bör beslutet om sådana ämnens eventuella godtagbarhet fattas på EU-nivå.
(10) För att främja förutsägbarhet, effektivitet och enhetlighet bör det utformas ett 
detaljerat förfarande för att bedöma om ett verksamt ämne kan godkännas.
(11) Av etiska skäl bör bedömningen av ett verksamt ämne eller ett växtskyddsmedel inte 
baseras på test eller undersökningar som innebär att det verksamma ämnet eller 
växtskyddsmedlet avsiktligt ges till människor i avsikt att på människor fastställa den högsta 
exponeringsnivån för det verksamma ämnet som inte framkallar någon effekt (NOEL). På 

  
1 Ej kursiverat i kommissionens förslag.
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samma sätt bör det inte göras några toxikologiska undersökningar på människor för att sänka 
säkerhetsgränserna för verksamma ämnen och växtskyddsmedel.

(12) För att påskynda godkännandet av verksamma ämnen bör det fastställas strikta 
tidsfrister för de olika stegen i förfaranden.

(13) Med tanke på säkerheten bör godkännandeperioden för verksamma ämnen vara 
tidsbegränsad. Den bör stå i proportion till de eventuella risker som är förenade med 
användningen av sådana ämnen.

(14) Det bör vara möjligt att ändra eller dra tillbaka ett godkännande av ett verksamt ämne 
om villkoren för godkännande inte längre uppfylls.

(15) Bedömningen av ett verksamt ämne kan visa att det är betydligt mindre farligt än 
andra ämnen. För att främja sådana ämnen i växtskyddsmedel är det lämpligt att kartlägga 
dessa ämnen och göra det lättare att släppa ut de växtskyddsmedel där de ingår på marknaden.

(16) Vissa ämnen som i första hand inte används som växtskyddsmedel kan vara av 
betydelse för växtskyddet, men det ekonomiska intresset av att ansöka om godkännande kan 
vara begränsat. Därför bör det finnas särskilda bestämmelser enligt vilka sådana ämnen också 
kan godkännas för växtskyddsändamål i den mån riskerna med dessa är godtagbara.

(17) Vissa verksamma ämnen kan vara godtagbara endast då omfattande riskreducerande 
åtgärder vidtas. Sådana ämnen bör kartläggas på EU-nivå. Medlemsstaterna bör regelbundet 
ompröva om växtskyddsmedel som innehåller sådana verksamma ämnen kan ersättas med 
växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen vilka kräver mindre riskreducerande 
åtgärder.

(18) Förutom verksamma ämnen kan växtskyddsmedel innehålla safener och synergister 
för vilka det bör finnas liknande regler. De tekniska regler som krävs för att ompröva sådana 
ämnen bör fastställas. De ämnen som för närvarande finns på marknaden bör omprövas först 
när dessa har trätt i kraft.

(19) Växtskyddsmedel kan också innehålla hjälpämnen. Det är lämpligt att upprätta en 
förteckning över hjälpämnen som inte bör ingå i växtskyddsmedel.

(20) Växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen kan vara formulerade på många 
olika sätt och användas på olika grödor under olika jordbruks-, miljö- och klimatförhållanden. 
Växtskyddsmedel bör därför godkännas av medlemsstaterna.

(21) Bestämmelserna om godkännande måste garantera en hög skyddsnivå. Särskilt gäller 
att då växtskyddsmedel godkänns måste syftet att skydda människors och djurs hälsa liksom 
miljön väga tyngre än syftet att förbättra växtproduktionen1. Därför måste det innan ett 
växtskyddsmedel släpps ut på marknaden bevisas att det innebär en klar vinst för 
växtproduktionen och inte skadar människors eller djurs hälsa eller har någon oacceptabel 
inverkan på miljön.

  
1 Ej kursiverat i kommissionens förslag.
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(22) För att befrämja förutsägbarhet, effektivitet och enhetlighet bör kriterier, förfaranden 
och villkor för godkännande av växtskyddsmedel harmoniseras och de allmänna principerna 
för skydd av människors och djurs hälsa liksom miljön beaktas.

(23) De verksamma ämnena i växtskyddsmedel kan framställas genom olika 
tillverkningsprocesser, vilket kan leda till olika specifikationer. Sådana skillnader kan påverka 
säkerheten. Av effektivitetsskäl bör det finnas ett harmoniserat förfarande på EU-nivå för 
bedömning av dessa skillnader.

(24) För att undvika dubbelarbete, minska det administrativa arbetet för industrin och 
medlemsstaterna och garantera tillgång till växtskyddsmedel på mer likartade villkor, bör de 
godkännanden som beviljas av en medlemsstat godtas av andra medlemsstater då miljö- och 
klimatförhållanden är jämförbara. Därför bör Europeiska unionen delas in i 
godkännandezoner med jämförbara förhållanden för att underlätta ömsesidigt erkännande av 
det slaget.

(25) Industrins ekonomiska intresse av att ansöka om godkännande är begränsat för vissa 
slag av användningar. För att garantera att diversifieringen inom jordbruk och 
trädgårdsskötsel inte äventyras av bristande tillgång på växtskyddsmedel, bör särskilda 
bestämmelser utarbetas för mindre vanliga användningsområden.

(26) I undantagsfall bör medlemsstaterna få lov att godkänna växtskyddsmedel som inte 
uppfyller kraven i den här förordningen, om det är enda sättet att undanröja fara för eller hot 
mot växtproduktionen. Sådana godkännanden bör prövas på EU-nivå.

(27) För att främja innovation bör det finnas särskilda bestämmelser som tillåter 
användning av växtskyddsmedel vid experiment, även om de ännu inte är godkända.

(28) För att man skall kunna garantera en hög grad av skydd för människors hälsa och 
miljön bör växtskyddsmedel användas korrekt med beaktande av principerna för integrerat 
växtskydd.

(29) Det bör inrättas ett system för informationsutbyte.

(30) Tillsatser får användas för att förbättra växtskyddsmedlens effektivitet. De bör inte få
släppas ut på marknaden eller användas om de innehåller ett förbjudet hjälpämne.

(31) Undersökningar betyder en stor investering. En sådan investering bör skyddas för att 
stimulera forskning. Därför bör undersökningar som görs av en sökande i en medlemsstat inte 
få användas av en annan sökande.

(32) Det bör finnas bestämmelser som förhindrar att samma test och undersökningar utförs 
flera gånger. I synnerhet bör man förbjuda upprepning av undersökningar på ryggradsdjur. 
Det bör i det här fallet finnas en skyldighet att tillåta tillgång till undersökningar på 
ryggradsdjur på rimliga villkor. För att olika aktörer skall kunna få reda på vilka 
undersökningar som andra utfört bör medlemsstaterna föra en förteckning över sådana 



AL\671590SV.doc 9/12 PE 390.623v01-00
Extern översättning

SV

undersökningar även i sådana fall då de inte omfattas av det ovannämnda systemet för 
obligatorisk tillgång.

(33) Eftersom medlemsstaterna, myndigheten och kommissionen tillämpar olika regler för 
tillgång till dokument och dokumentens konfidentiella status, är det lämpligt att skapa tydliga 
bestämmelser om tillgång till informationen i de dokument som innehas av dessa myndigheter 
och om dessa dokuments konfidentiella status.

(34) Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning 
och märkning av farliga preparat1 gäller bl.a. klassificering, förpackning och märkning av 
bekämpningsmedel. För att ytterligare förbättra skyddet för användare av växtskyddsmedel 
och för konsumenter av växter och växtprodukter liksom skyddet av miljön bör det finnas 
ytterligare särbestämmelser som beaktar de särskilda villkor som gäller användningen av 
växtskyddsmedel.

(35) För att garantera att reklam inte vilseleder användarna av växtskyddsmedel är det 
lämpligt att utforma regler på den punkten.

(36) Det bör finnas bestämmelser om registerhållning och uppgifter om användningen av 
växtskyddsmedel för att höja graden av skydd för människors och djurs hälsa samt miljön 
genom att garantera att potentiell exponering kan spåras, för att göra övervakning och kontroll 
effektivare och för att minska kostnaderna för kontroll av vattnets kvalitet.

(37) Bestämmelser om kontroll och inspektion av utsläppande på marknaden och 
användning av växtskyddsmedel bör garantera en korrekt, säker och harmoniserad tillämpning 
av bestämmelserna i denna förordning för att uppnå en hög grad av skydd för både 
människors och djurs hälsa samt miljön.

(38) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om 
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd2 finns 
bestämmelser om kontrollåtgärder för användningen av växtskyddsmedel i samtliga faser av 
livsmedelsframställningen, däribland också register över användningen av växtskyddsmedel. 
Liknande regler bör gälla för lagring och användning av sådana växtskyddsmedel som inte 
omfattas av förordning (EG) nr 882/2004.

(39) Nära samordning bör finnas med övrig gemenskapslagstiftning, främst 
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 och 

  
1 EGT L 200, 30.7.1999, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/8/EG (EUT L 19, 
24.1.2006, s. 12).
2 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1.
3 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
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gemenskapslagstiftning som avser att skydda arbetstagare och andra som berörs av innesluten 
användning och avsiktligt utsläppande av genetiskt modifierade organismer.

(40) Det är nödvändigt att fastställa förfaranden för antagande av åtgärder att vidta i 
nödsituationer, där ett godkänt verksamt ämne, en safener, en synergist eller ett 
växtskyddsmedel kan anses utgöra en allvarlig risk för människors eller djurs hälsa eller 
miljön.

(41) Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelser om påföljder som skall gälla vid 
överträdelse av denna förordning och skall vidta de åtgärder som behövs för att se till att 
dessa bestämmelser tillämpas.

(42) Allmänt civilrättsligt och straffrättsligt ansvar bör gälla i medlemsstaterna för den som 
tillverkar eller i förekommande fall är ansvarig för utsläppande på marknaden eller 
användning av växtskyddsmedlet.

(43) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att få ersättning för de kostnader för förfarandet 
som är förenade med tillämpningen av förordningen från dem som vill släppa ut eller släpper 
ut växtskyddsmedel på marknaden och från dem som ansöker om godkännande för 
verksamma ämnen, safener eller synergister.

(44) Medlemsstaterna bör utse de nödvändiga nationella myndigheterna.

(45) Kommissionen bör underlätta tillämpningen av denna förordning. Därför bör det 
finnas bestämmelser för de finansiella medel som behövs och möjligheten att ändra vissa 
bestämmelser i förordningen mot bakgrund av de erfarenheter som görs eller att utarbeta 
tekniska instruktioner.
(46) ...

(47) ...
Det framgår av skälen och genomförandevillkoren för den föreslagna förordningen att dess 
huvudsyfte är att garantera skyddet av människors och djurs hälsa genom att se till att 
växtskyddsmedel, som är av avgörande betydelse för jordbruket, inte släpps ut på marknaden 
utan att ha blivit officiellt testade och godkända och används på rätt sätt.
Detta kommer helt klart att kräva harmoniserade regler för utsläppande av växtskyddsmedel
på marknaden, men förordningens syfte är inte i första hand att garantera en väl fungerande 
inre marknad. Detta nämns varken i ingressen eller i genomförandevillkoren.

Bestämmelserna i det föreslagna instrumentet avser i själva verket krav och villkor för 
godkännande av växtskyddsmedel, godkännandeförfarandet, förnyande och granskning av 
godkännanden, undantag, godkännande av safener och synergister, förbud mot oacceptabla 
hjälpämnen, tillstånd för utsläppande på marknaden och användning, förfaranden för tillstånd 
och undantag, ömsesidigt erkännande av tillstånd, förnyelse och återkallande av tillstånd, 
specialfall (lågriskprodukter, produkter som innehåller genetiskt modifierade organismer 
(GMO), produkter som innehåller ämnen som kan bytas ut, tillstånd för mindre 
användningsområden), undantag för användning i nödsituationer och forskning och 
utveckling, krav avseende användning av och information om potentiellt skadliga effekter för 
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växtskyddsmedel, tillsatser, uppgiftsskydd och uppgiftsdelning, offentlig tillgång till 
information, förpackning, märkning och reklam, kontroller, nödsituationer och administrativa 
och finansiella bestämmelser (inklusive bestämmelser om civilt och straffrättsligt ansvar).

Bedömning
Den rättsliga grunden definierar gemenskapens materiella behörighet och anger hur den 
behörigheten skall utövas, det vill säga vilka rättsliga instrument som får användas samt 
beslutsförfarandet.
Det framgår klart av EG-domstolens rättspraxis att det inte står gemenskapslagstiftaren fritt 
att välja rättslig grund, utan att detta måste grundas på objektiva faktorer som kan bli föremål 
för domstolsprövning1, såsom syftet med och innehållet i åtgärden i fråga2. Den avgörande 
faktorn bör dessutom vara huvudsyftet med en viss åtgärd3.
Enligt EG-domstolens rättspraxis utgör en allmän fördragsartikel en tillräcklig rättslig grund, 
även om åtgärden i fråga dessutom på ett underordnat sätt syftar till att uppnå ett mål som 
eftersträvas av en specifik fördragsartikel4.

I de fall då en åtgärd samtidigt har flera syften som är oupplösligt förenade utan att det ena är
sekundärt eller underordnat det andra, måste åtgärden grundas på olika relevanta 
fördragsbestämmelser5, såvida inte detta är omöjligt på grund av att beslutsförfarandena 
enligt bestämmelserna är inbördes oförenliga6.

Det är mot bakgrund av ovanstående som den lämpliga rättsliga grunden för den föreslagna 
förordningen skall fastställas.

Europeiska kommissionen föreslog en dubbel rättslig grund, artikel 37.2 och artikel 152.4 b.
Utskottet för miljö föreslog att man stryker artikel 37.2 och använder artikel 152.4 b och 
artikel 175.1 som rättslig grund.
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd föreslår å sin sida artikel 37.2, 
artikel 152.4 b och artikel 95.
Mot bakgrund av rättspraxis, enligt vilken en allmän fördragsbestämmelse utgör en tillräcklig
rättslig grund även om åtgärden i fråga, på ett underordnat sätt, syftar till att uppnå ett mål 
som eftersträvas av en specifik fördragsbestämmelse7, förefaller det inte finnas behov av att 
hänvisa till artikel 95. Även om det är underförstått att bestämmelserna om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden samt märkning och ömsesidigt erkännande är avsedda att 

  
1 Mål 45/86 kommissionen mot rådet (1987) REG. 1493, punkt 5.
2 Mål C-300/99 kommissionen mot rådet (1991) REG. I-287, punkt 10 och mål C-42/97, Europaparlamentet mot 
rådet (1999) REG. I-869, punkt 36.
3 Mål C-377/98 Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet (2001) REG. I-7079, punkt 27.
4 Mål C-377/98 Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet (2001) REG. I-7079, punkterna 27–28 och 
mål C-491/01 British American Tobacco (Investments) och Imperial Tobacco (2002) REG. I-11453, 
punkterna 93–94.
5 Mål C-165/87 kommissionen mot rådet (1988) REG. 5545, punkt 11.
6 94 Se till exempel mål C-300/89 kommissionen mot rådet (1991) REG. I-2867, punkterna 17–21 
(Titandioxidmålet), mål C-388/01 kommissionen mot rådet (2004) REG. I-4829, punkt 58 och mål C-491/01 
British American Tobacco (2002) REG. I-11453, punkterna 103–111.
7 Mål C-377/98 Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet (2001) REG. I-7079, punkterna 27–28 och 
mål C-491/01 British American Tobacco (Investments) och Imperial Tobacco (2002) REG. I-11453, 
punkterna 93–94.
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garantera den inre marknadens fungerande, är huvudsyftet med förordningen att säkra 
skyddet av människors och djurs hälsa och miljön genom att se till att växtskyddsmedel, som 
är av avgörande betydelse för jordbruket, inte släpps ut på marknaden utan att ha testats och 
godkänts officiellt och används korrekt. Detta är själva kärnan i instrumentet, inte 
etablerandet av eller funktionen för den inre marknaden, som enbart är ett underförstått syfte 
och indirekt i förhållande till huvudsyftet.

Vad gäller artikel 37.2 finns det inget behov av att hänvisa till den med tanke på det 
uttryckliga undantaget i artikel 152.4 b för åtgärder på det fytosanitära området som har som 
direkt mål att skydda folkhälsan. Att döma av den föreslagna förordningens mål och innehåll 
råder det inget som helst tvivel om att skyddet av folkhälsan är ett direkt syfte för åtgärden i 
fråga. Det faktum att artikel 37.2 bygger på samrådsförfarandet och inte på 
medbeslutandeförfarandet kan leda till att den betraktas som oförenlig om inte rättspraxis 
avseende artikel 133 kan tolkas som att den även gäller artikel 37.21.
Artikel 152.4 b räcker följaktligen som rättslig grund och det finns inget behov av att även 
hänvisa till artikel 175.1.
Den lämpliga rättsliga grunden måste därför anses vara artikel 152.4 b.

Vid sitt sammanträde den 11 juni 2007 beslutade utskottet för rättsliga frågor följaktligen 
enhälligt2 att rekommendera artikel 152.4 b i EG-fördraget som korrekt rättslig grund för 
förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel 
på marknaden.

Med vänlig hälsning,

Giuseppe Gargani

  
1 Se domen av den 10 januari 2006 i mål C-178/03 kommissionen mot Europaparlamentet och rådet, punkt 59, 
och domen av samma datum i mål C-94/03 kommissionen mot rådet.
2 Följande var närvarande vid den slutliga omröstningen: Cristian Dumitrescu (tjänstgörande ordförande), 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice ordförande), Manuel Medina Ortega (föredragande), Carlo Casini, 
Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, 
Hans-Peter Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina och 
Tadeusz Zwiefka.


