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4) Undersøgelsen af det fjerde spørgsmål har intet frembragt,
som kan anfægte gyldigheden af artikel 5 i direktiv nr. 74/63.
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Høje Ret.

inden den 30. september. Den 16. sep
tember meddelte selskabet Pesch selska

Som det fremgår af de sagsakter, som den
nationale ret har oversendt, er baggrun
den for den foreliggende anmodning om
præjudiciel afgørelse, følgende forhold.

bet Denkavit Commerciale, at det havde

Det

den 4. september 1976 hos det ligeledes

og de erlagte a contobeløb og meddelte,
at leveringen ville finde sted den 20. sep

italienske

tember.

afsendt 12 500 kg fuldfoderblanding af
den bestilte type med lastbil. Den
følgende dag, den 17. september, aner
kendte Denkavit firmaet Tedeschis ordre

italienske

selskab

firma

Tedeschi

Denkavit

bestilte

Commerciale

500 kg mælkepulver at typen »Start«, til
levering mellem den 20. og den 25. sep
tember 1976. Det pågældende produkt er
en
fuldfoderblanding,
sammensat
af
skummetmælkspulver og mælkeserum
pulver. Mælkeserum er et biprodukt fra
ostefremstilling. Det indeholder rester af
kaliumnitrat, et stof som

anvendes ved

ostefremstilling.
Den 12. september 1976 henvendte fir
maet Denkavit Commerciale sig til selska
bet Pesch, Nederlandene, og bestilte
12 500 kg af dette produkt til levering
1

—

Oversal fra fransk.
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Men

den

lastvogn, som

transporterede

den nederlandske vare blev efter ordre fra

inspektøren
for
sundhedskontrollen
standset ved den italienske grænse den
25. september. Da den pågældende lad
ning ikke opfyldte bestemmelserne i en
»hasteskrivelse« af 7. september fra det ita
lienske

sundhedsministerium,

blev

den

afvist; og lastbilen vendte tilbage til
Nederlandene. I den pågældende »skri
velse«

bestemtes

det,

at

sødmælk

eller

skummetmælk, frisk eller som pulver,
ikke måtte indeholde over 30 ppm (mil
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liontedele) kaliumnitrat og ikke over 50
ppm for mælkeserumpulvers vedkom
mende. Dette gjaldt for såvel produkter
til menneskeføde som til dyrefoder.
Firmaet Denkavit Commerciale gav den
5. oktober 1976 selskabet Tedeschi med

delelse om denne tildragelse og tilbød at
tilbagebetale de erlagte a contobeløb.
Men

den

21. oktober

1976

krævede fir

maet Tedeschi, at Denkavit Commerciale
skulle betale et beløb, som var dobbelt så
stort

som

a

contobeløbene

for

for Pretura di Lodi, hvortil sagen blev ind
bragt, anført, at selskabet Denkavit på det
tidspunkt, da det indgik kontrakten, var
vidende om de ministerielle bestemmel

ser; det havde bevidst løbet risikoen for,

at varen blev stoppet ved grænsen. Selska
bet Denkavit har til sit forsvar anført, at

kontraktens manglende opfyldelse skyl
des indgreb fra de italienske myndighe

der, som strider mod gældende fælles
skabsretlige bestemmelser.

Tre nationale sammenslutninger af foder
stoffabrikanter er indtrådt til støtte for sel
Denkavit

Commerciale.

hedder

videre

i

kommentarerne:

»man

skal være meget naiv for ikke at indse, at
dette system indbyder til bedrageri«.

kontrak

tens manglende opfyldelse. Firmaet har

skabet

1969 indeholdt en kommentar, hvorefter

der — på daværende tidspunkt — var
fire forskellige priser for skummetmælks
pulver: 150/HFL for skummetmælkspul
ver, bestemt til menneskebrug: 129 HFL
for pulver, bestemt til kalvefoder: 42,50
HFL for pulver bestemt til svine- og kyl
lingefoder: endelig prisen på pulver, be
stemt til udførsel til tredjelande. Og det

Det

er

under disse omstændigheder, at Pretura
di Lodi under henvisning til artikel 5 i
Rådets direktiv nr. 74/63 af 17. december

Efter Rådets forordning nr. 465/75 af 27.
februar 1975 ydes der fællesskabsstøtte til

kærnemælkspulver til

foderstoffer, såle

des som det inden da også gjaldt for
skummetmælkspulver, med det forbe
hold at »skummetmælk og kærnemælk,
således som de fremtræder efter forarbejd
ningen af mælk til fløde eller smør ...
må ikke fortyndes, især ikke med vand

og/eller valle på en måde som ikke er for
enelig med normale, anvendte produk
tionsmetoder« (Kommissionens forord
ning nr. 2114/75 af 11. august 1975). Så
vidt jeg ved, er der endnu ikke udstedt
nogen fællesskabsretlige bestemmelser,
som angiver, hvor meget mælkeserumpul
ver der kan tilsættes skummetmælkspul
ver,

uden

at

fællesskabsstøtten

til

sidstnævnte fortabes.

1973 spørger Dem, om de italienske myn

digheders forbud mod nye skadelige stof
fer, som ikke er opført i dette direktivs
bilag og de italienske myndigheders
fastsættelse af det højest tilladte indhold
af disse stoffer, er lovlige.
Selskabet Tedeschi har ikke benyttet sin
ret til at indgive indlæg, men derimod

har sagsøgte i hovedsagen, støttet af de

Selskabet

Denkavit

Nederland

klagede

den 14. september 1976 direkte til Kom
missionen

i

Bruxelles

over

de

be

grænsninger, som de italienske myndig
heder

således

satte

for

den

frie

handel

med disse varer, som jo dog var underlagt
de fælles markedsordninger, og selskabet
udelukkede

ikke

visse

retsskridt.

Under

ninger, samt Rådet, Kommissionen, Det

den
mundtlige forhandling har De
påhørt de tekniske forklaringer, som en
repræsentant for selskabet har afgivet.

forenede Kongeriges regering og naturlig
vis regeringen for Den italienske Repu
blik vist stor interesse for sagen.

inden for rammerne af artikel

ovenfor nævnte tre nationale sammenslut

I

—

gøre,

Lag mig hertil føje, at der også eksisterer

Som

så

ofte

hvorledes

før anmodes

en

De

om

177 at af

fællesskabsbestem

melse skal anvendes af en medlemsstats

et selskab Denkavit Nederland hjemme

myndigheder i et bestemt tilfælde. Gene

hørende i Voorthuizen, altså samme sted

relt angår de tre spørgsmål, som er fore

som selskabet Pesch. Tidsskriftet »Denka

lagt Dem af den italienske retsinstans,
omfanget af de beføjelser, som medlems-

vit Aktualiteiten«

nr. 29 for september
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staterne

har

beholdt

74/63 af 17. december

i

rådsdirektiv

nr.

1973 om fastsæt

telse af størsteindhold for uønskede stof

ligeledes tilsigte en tilnærmelse eller har
monisering på fællesskabsplan af natio
nale bestemmelser om disse produkter.

fer og produkter i foderstoffer.

Tilsætningsstoffer i foderstoffer er gen
Såfremt der herved er indrømmet med

stand for Rådets direktiv nr. 70/524 af 23.

lemsstaterne et frit skøn i dette direktivs

november

artikel 5, spørger den italienske ret Dem

direktiv nr. 73/103 af 28. april 1973.

videre, om

denne bestemmelse

ikke

1970

som ændret ved Rådets

er

ugyldig, for så vidt som den strider mod
princippet om frie varebevægelser (trakta
tens artikel 30) og ikke er begrundet i

Med hensyn til fastsættelse af størsteind

medfør af traktatens artikel 36.

deligt foreslået en forordning herom i
henhold til artikel 43 og havde samtidig
forelagt Rådet et forslag til forordning
om handel med foderstoffer. I virkelighe
den udstedte Rådet et direktiv, støttet på
traktatens artikler 43 og 100, men ingen
forordning som særlig angik handelen.

Det er formålsløst i større omfang at
komme ind på de betragtninger, som lig
ger til grund for udstedelsen af det direk
tiv, som De spørges om. Jeg skal nøjes
med at anføre, at grundforordningerne
om de fælles markedsordninger for land
brugsprodukter, vegetabilske eller animal
ske, navnlig forordningen »mælk og meje
riprodukter« nr. 804/68 ikke alene kunne
regulere alle de økonomiske problemer,
som knytter sig til produktionen, til de
frie varebevægelser og til afsætningen af
de

produkter,

som

disse

forordninger

hold af uønskede stoffer og produkter i
foderstoffer havde Kommissionen oprin

Rådet

udstedte

den

23.

november

1976

direktiv nr. 77/101 om handel med ublan

dede foderstoffer. Men i det direktiv, som

er offentliggjort under sagen, fastsættes
det tidspunkt, da medlemsstaterne for at
efterkomme

direktivet

skal

have

sat

nødvendige nationale bestemmelser
kraft, til den 1. januar 1979.

de

i

omfatter.

Den animalske produktion er, som det
understreges i direktivets betragtninger,
af stor betydning for landbruget inden
for Fællesskabet og er i høj grad af
hængig af anvendelsen af gode og egnede
foderstoffer. Men der anvendes i stadig sti

Den indførte ordning i Rådets direktiv
74/63 er følgende: i direktivets bilag op
føres de stoffer eller produkter, hvis fore
komst i foderstofferne

—

udover en be

stemt procentsats, der også fastsættes i bi
laget — gør dem uønskede og følgelig
medfører et handelsforbud. Denne liste,

gende grad tilsætningsstoffer i foderstof
ferne, og i øvrigt indeholder foderstoffer
enten af naturlige årsager, eller fordi de

som er udfærdiget af eksperter, angiver
størsteindholdet i ppm (mg/kg) af den
oprindelige substans for hvert enkelt fo

råvarer, som de består af, ubetænksomt til
sættes visse stoffer, ofte uønskede bestand

derstof. Den omstændighed, at et stof
ikke er opført i bilaget på direktivets ud

dele, som kan skade dyr, og efter som de
forekommer i de animalske produkter —

stedelsesdato, hindrer imidlertid ikke en

menneskers sundhed.

Men lovbestemmelserne om foderstoffer,

der så direkte indvirker på det fælles land
brugsmarkeds funktion (traktatens artikel
100), udviser betydelige forskelle fra med
lemsstat til medlemsstat og afhænger af
udviklingen i den videnskabelige eller
tekniske viden. Derfor må reglerne for
foderstoffer, der spiller en væsentlig rolle
for landbrugets produktivitetsfremgang,
1582

senere ajourføring af direktivets indhold.
Under hensyn til at bilagets indhold
jævnligt må tilpasses den videnskabelige
og tekniske udvikling, anføres det i direk
tivet, at »medlemsstaterne bør have mulig
hed for, når sundheden for mennesker og
dyr er truet, midlertidigt at nedsætte de
fastsatte

størsteindhold

eller

at

fastsætte

størsteindhold for andre stoffer og pro
dukter eller endog forbyde forekomsten
af sådanne stoffer eller produkter i foder
stoffer«. Dette skal ske efter fremgangs-
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måden i artikel 5. Men »med henblik på
at undgå at en medlemsstat misbruger
denne mulighed, er det nødvendigt ved
en hurtig fællesskabsprocedure og på

tiv af 28. april 1973 (nr. 73/103) indførte
samme procedure for ændring af bila
gene i direktivet om »tilsætningsstof

grundlag af fornøden dokumentation at
træffe afgørelse om eventuelle ændringer

fer«.

i bilaget«. Denne sidste procedure er ud
førligt angivet i artikel 10 og forudsætter

I medfør af dette direktivs artikler 9 og

medvirken af en »stående komité for fo

beslutningsproceduren.

derstoffer«, efter de samme regler, der
gælder for grundforordningernes forvalt

der »henvises« til fremgangsmåden i arti

ningskomiteer.

ferne« som i direktivet om »uønskede stof

10 har komiteen direkte indflydelse pa

I

tilfælde

hvor

kel 9 (de fællesskabsretlige ændringer,
der skal foretages på grundlag af udviklin
gen i den videnskabelige og tekniske vi

II — Den italienske regering har anført,
at myndighederne i virkeligheden ikke

den, f.eks. optagelsen af natriumnitrit ved

ville

december 1976, og i tilfælde hvor der
»henvises« til fremgangsmåden i artikel
10 (en medlemsstats ensidige ændring),

anvende

direktivet

om

»uønskede

stoffer« men direktivet »tilsætningsstof
fer«, og at det er inden for sidstnævnte
direktivs område, at de italienske myndig
heders handling i virkeligheden skal be

Kommissionens direktiv nr. 76/934 af 1.

kan

Kommissionen

kun

træffe

de

tilsat

ønskede foranstaltninger, hvis komiteen
godkender dem; hvis komiteen ikke god
kender foranstaltningerne eller ikke afgi
ver en udtalelse om disse foranstaltninger

mælken ved dennes forarbejdning til ost,

inden for en frist, som formanden fastsæt

og nitratindholdet i blandfoderet skyldes,
at et restprodukt fra ostefremstillingen i
pulverform er blevet tilsat mælkepulve
ret; men derfor forefindes stoffer alligevel

ter (artikel 9, stk. 3), eller inden for en
frist af 2 dage (artikel 10, stk. 3), fore
lægger Kommissionen dem straks for
Rådet, som træffer afgørelse uden at høre
Forsamlingen. Hvis Rådet ikke har truffet
afgørelse inden for en frist på 3 måneder
(artikel 9, stk. 4) eller 15 dage (artikel 10,
stk. 4), vedtager Kommissionen de fore
slåede foranstaltninger og bringer dem

dømmes.

Det

er

korrekt,

at

nitraterne

er

i naturlig tilstand i denne blanding, og
det er som sådan stoffet er uønsket. Selv
om

det

altså

ikke

er

helt

ukorrekt

at

hævde, at de nitrater, som i naturlig stand
indeholdes i mælkeserumet, tilsættes fo

derblandingen, idet mælkeserumet blan
des i skummetmælkspulveret, tilsættes

straks i anvendelse.

nitraterne ikke af de i direktivet om »til

Medlemsstaternes beføjelser er i praksis
de samme: med hensyn til tilsætningsstof

sætningsstoffer« angivne grunde, nemlig
for at forbedre eller øge den animalske
produktion, og det angivne indhold af
kaliumnitrat, som den italienske regering
henviser til, er derfor ikke et indicium

for tilsætning af et stof, som er forbudt
efter fællesskabsretlige bestemmelser (di
rektivet »om tilsætningsstoffer«).

fer indeholder direktivet en liste over til

ladte

stoffer, alle

andre

er forbudt.

En

medlemsstat kan midlertidigt ophæve til
ladelsen til at anvende et tilsætningsstof
eller

nedsætte

et

fastsat

størsteindhold.

Med hensyn til »uønskede« stoffer inde
holder

stoffer;

direktivet

men

en

dette

liste

over

betyder

forbudte

imidlertid

I øvrigt har disse to direktiver adskillige
træk til fælles. I begge direktiver foreskri

ikke, at alle andre »uønskede stoffer« er

ves

må nemlig også tages i betragtning.

medvirken

af

den

samme,

stående

komité for foderstoffer, oprettet ved
Rådets beslutning af 20. juli 1970, og de
nærmere regler for denne komités med
virken er prakisk taget identiske inden
for begge rammer, efter at Rådet i direk-

tilladte: forbeholdet i artiklerne 5 og 6

Jeg skal undlade at gå ind på en vurde
ring af, om de forelagte spørgsmål er rele
vante eller nødvendige og skal derfor ude
lukkende

behandle dem

inden

for ram-
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merne

af direktivet

om

»uønskede

stof

fer«. Under alle omstændigheder mener
den italienske regering — med rette eller
urette

—

at forekomsten af kaliumnitrat

over en vis grænse er uønsket, selv om
kaliumnitrat forekommer naturligt og
ikke bevidst er tilsat, hivlket i praksis er
det samme som at tale om et ikke tilladt

tilsætningsstof.

III — Selv om man søger at undgå at
vurdere, om den i hovedsagen anfægtede
nationale foranstaltning er forenelig med
traktaten, må man dog undersøge de om
stændigheder, som ligger til grund for
den italienske foranstaltning, for at vi
kan få en forestilling om de rammer, in
den for hvilke de forelagte spørgsmål er
stillet.

Medlemsstaterne

skulle

den

1.

januar

1976 sætte de administrativt eller ved lov

fastsatte

disse nationale foranstaltninger på fælles
skabsplan ledsagedes af følgende henven
delser og indgreb:

bestemmelser

i

kraft, som

var

Allerede fra juli måned 1976 havde den
italienske regering klaget til vedkom
mende myndigheder i Frankrig, i For
bundsrepublikken Tyskland og i Neder
landene over det øgede indhold af nitra
ter i foderstoffer, der skyldtes tilsætning
af mælkeserumpulver.

Den 27. juli 1976 henvendte den italien
ske regerings faste repræsentation i Bru

xelles sig til formanden for Den stående
Komité for foderstoffer, som repræsente
rer Kommissionen, og anmodede om, at

spørgsmålet om forekomsten af kaliumni
trater blev sat på dagsordenen for det
næste møde i denne komité den 6. og 7.
september
under
henvisning
til,
at
mælkeserumpulver hidrørende fra Frank
rig, Nederlandene og Tyskland indeholdt

nødvendige for at efterkomme bestem

fra 40 til 4 000 milliontedele af disse ni

melserne i direktiv nr. 74/63.

trater.

Den italienske Republik »optog« ved mi
nisteriel dekret (décreto ministériele),
som trådte i kraft den 1. januar 1976,

Den 9. august 1976 anmodede Kommis
sionens generaldirektorat for landbrug
den italienske regering om at redegøre

dette direktivs bestemmelser i det natio

for den

nale retssystem. Kaliumnitrat figurerede
ikke blandt de stoffer, som var opført i

den italienske grænse med henblik på at

bilaget.

kontrol, som

afsløre forekomsten

foranstaltedes ved

af kaliumnitrat eller

natriumnitrit i mælkepulveret til menne
skeføde og dyrefoder i mælkeserumpul

Den 5. august 1976 indførte det italien
velse« veterinærkontrol ved indførseler af

ver og foderstoffer. Generaldirektoratet
understregede over for den italienske re
gering, at der, for at fællesskabsfremgangs

mælkeserumpulver og foderstoffer, som
indeholt mælkeserum, og fastsatte heri

måden efter artikel 5, stk. 2, i direktiv nr.
74/63 kan iværksættes, må rettes en be

det størst tilladte indhold af kaliumnitrat

grundet meddelelse til de øvrige med
lemsstater og Kommissionen.

ske sundhedsministerium ved

til

en

milliontedel.

Da

»hasteskri

denne

maksi

mumgrænse ikke fremgik af de allerede
gældende bestemmelser, udgjorde den
altså en ny foranstaltning, hvis indførsel

spurgte den

henhørte under direktivets artikel 5.

om den var bekendt med forekomsten af

Den 7. september udstedte samme minis
terium (generaldirektoratet for veterinær
væsenet) den »hasteskrivelse«, som an
fægtes i hovedsagen.
Det fremgår af svarene og indlæggene
under den mundtlige forhandling, at
1584

Det

italienske

sundhedsministerium

10. august Kommissionen,

kaliumnitrater i de pågældende produk
ter og anmodede den om at undersøge
problemet.

Den 20. august henvendte generaldirekto
ratet for landbruget sig til den faste itali
enske repræsentation og anmodede un
der henvisning til direktivets artikel 7
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den italienske regering om
gørelse inden den 26. august.
Den

en

rede

6. og 7. september mødtes

Den

Allerede i juli 1976 havde de italienske
myndigheder truffet en foranstaltning,
som den anfægtede (Kommissionens
indlæg s. 5).

stående Komité for foderstoffer for at be

handle

den

kontrol,

som

de

italienske

myndigheder siden juli måned havde gen
nemført. Det fremgår af en fjernskriver
meddelelse, som den europæiske sam
menslutning af foderstoffabrikanter, 223,
rue de la Loi, Bruxelles, rettede til sine

medlemmer, at Kommissionen tilsynela
dende under dette møde foreslog at
fastsætte en grænse for indholdet af nitra
ter. Da komiteen ikke vedtog dette for
slag, trak Kommissionen det tilbage og
besluttede at indbringe det for »Den vi
denskabelige Komité for foder«, hvilket
jeg senere skal komme nærmere ind på.
Generaldirektoratet for landbrug anmo
dede den 17. september under henvis
ning til Den stående Komités møde den
7. september den faste italienske repræ
sentation om, med henblik på en fælles
skabsløsning, inden den 24. september at
tilstille generaldirektoratet nøjagtige rede
gørelser for den foretagne kontrol og de

Den 19. juli, 22. juli og 31. august under
rettede
den
italienske
regering
de

pågældende myndigheder i Forbundsre
publikken Tyskland, republikken Frank
rig og Det forenede Kongerige om sit
problem.

Under
alle
omstændigheder
blev
spørgsmålet om den eventuelle farlighed
af de tekniske grunde tiloversbelvne re
ster af kaliumnitrat i mælkeserumpulver
og i foderstoffer, der indeholdt mælkese
rum, korrekt forelagt Den stående Komi
té for foderstoffer den 6. september, altså
dagen før udstedelsen af den italienske
»hasteskrivelse«, og varerne blev først stop
pet ved grænsen fra den 25. september.
Selv om Den stående Komité ikke offici

elt fik forelagt den italienske »toksikologi
ske rapport« før den 7. oktober, synes
Kommissionen allerede inden dette tids

punkt at være velkendt med problemet,

videnskabelige betragtninger, som lå til
grund for kontrollen samt et bevis på fo

eftersom den har »fremskyndet« ned
sættelsen af Den videnskabelige Komité

rekomsten af mælkeserum i de standsede

udarbejde konkrete forslag med henblik
på »at harmonisere sektoren« i overens

for foder (beslutning af 24. september
1976, offentliggjort i EFT af 9. oktober
1976), netop for at forelægge den dette
problem. Denne komité, som er sammen
sat af højt kvalificerede videnskabsmænd,
har kun en rådgivende funktion, i
modsætning til Den stående Komité for
foderstoffer, som selv deltager i beslut
ningsprocessen. Kommissionen har an
ført, at denne videnskabelige komité,
som mødtes gentagne gange i løbet af det

stemmelse med sundhedsvæsenets krav.

sidste kvartal i året 1976 endnu ikke den

partier.

Den 27. september anmodede den faste
italienske repræsentation under henvis
ning til Den stående Komités møde den
6. og 7. september, hvorunder de italien
ske eksperter havde fremført deres be
grundelser,

atter

Kommissionen

om

at

9. marts

Endelig, den 7. oktober 1976 meddelte
den faste italienske repræsentation, at der
dagen i forvejen var blevet sendt en toksi
kologisk rapport til Kommissionen, som
denne snart ville modtage. De drejede sig

1977 havde været i stand til af

afgive en udtalelse.

Under alle omstændigheder påbegyndtes
fremgangsmåden efter direktivets artikel
5 behørigt, så snart som Den stående

om den i direktivets artikel 5, stk. 1, om

Komité for foderstoffer officielt modtog

handlede »begrundelse«.

den italienske regerings begrundelse, og
først når denne fremgangsmåde er afslut
tet, kan det afgøres, om den italienske for
anstaltning var berettiget.

IV — Efter
min
mening
fremgår
følgende af denne tørre dokumentation:
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Kan man hævde, at den italienske foran

med

stalting i tidsrummet fra den 7. septem
ber til den 7. oktober var »ugyldig« men
efter denne dato er blevet »foreløbig gyl
dig«, indtil der er blevet truffet en af
gørelse efter fremgangsmåden i direkti
vets artikler 5 og 10, som går Den italien
ske Republik imod: jeg skal ikke udtale
mig herom inden for rammerne af denne

sidstnævnte bestemmelse gælder kun
»med forbehold« af artikel 36. Naturligvis
kan der bag den absolutte prioritet, som
beskyttelsen af forbrugernes og dyrs sund
hed her indtager, reelt skjule sig økono
miske bagtanker. I artikel 36 bestemmes

sag.

Men jeg kan konstatere følgende:
Selv

om

Kommissionen,

inden

den

havde modtaget den italienske regerings
»begrundelse«, fandt det formålstjenligt at
høre Den videnskabelige Komité for fo
der, skønt den ikke var pligtig hertil,
fritog dette ikke Kommissionen for at
finde frem til en hurtig løsning på en si
tuation, som skabte store vanskeligheder
for erhvervslivet: det var Kommissionens

opgave at forelægge Den stående Komité
»et udkast til de foranstaltninger, der skal
træffes« og anmode komiteen om en udta
lelse. Hvis komiteen ikke tilsluttede sig
disse foranstaltninger eller »ikke afgav
nogen

udtalelse«, skulle

Kommissionen

straks forelægge Rådet et forslag om de
foranstaltninger, der skulle træffes. Der
som Rådet ikke vedtager de af Kommis
sionen foreslåede forantaltninger med
kvalificeret flertal eller ikke træffer andre

traktatens

artikel

30,

men

det derfor, at disse forbud eller restriktio

ner »hverken må udgøre et middel til
vilkårlig
forskelsbehandling
eller
en
skjult begrænsning af samhandelen mel
lem medlemsstaterne«. Artikel 5 i sig selv
tager
overhovedet
ikke
stilling
til
spørgsmålet, som skal undersøges inden
for rammerne af Den stående Komité for

foderstoffer for at undgå misbrug fra med
lemsstaternes side. Formålet med artikel

10 og de heri angivne frister er netop at
hindre en sådan adfærd.

Det er muligt, at Den italienske Regering
har villet
benytte
direktiverne
»til
sætningsstoffer« eller »uønskede stoffer«
til at bekæmpe bedrageri i handelen, som
dog snarere henhører under forvaltnings
komiteen for mælk og mejeriprodukter.
Men end ikke en forkert henvisning til to
harmoniseringsdirektiver eller den om
stændighed, at fremgangsmåden efter arti
kel

10 i direktivet om »uønskede stoffer«

helt

eller delvis

blev tilsidesat,

eller at

fremgangsmåden endnu ikke er afsluttet,
kan påvirke gyldigheden af artikel 5.

foranstaltninger og heller ikke udtaler sig
imod de nævnte foranstaltninger med
simpelt flertal, tilkom det stadig Kommis

sionen at vedtage de foreslåede foranstalt
ninger og straks bringe dem i anvendelse.
Den procedure om manglende overhol
delse af en forpligtelse, som Kommissio
nen

indledte

den

16.

december

1976

mod Den italienske Republik, hvis varig
hed

eller

udfald

endnu

ikke

kan

be

dømmes, har ikke samme genstand og
kan ikke erstatte fremgangsmåden efter
direktivets artikler 5 og 10, og så længe
Kommissionen ikke har truffet nogen af
gørelse »kan medlemsstaten opretholde
de af dem iværksatte foranstaltninger« (ar
tikel 5, stk. 2).

Desuden er det nødvendigt, at denne
fremgangsmåde fungerer: Europa-Parla
mentet har gentagne gange rettet indsigel
ser mod den omstændighed, at eksperter
kan begrænse Kommissionens ret til at
træffe afgørelse; Parlamentet har under
streget, at oprettelsen af sådanne komi
teer ikke
må
medføre
nogen
be
grænsning af Kommissionens ansvar.
Derfor kan jeg heller ikke indse, at ord
ningen i direktivets artikel 5 på nogen
måde skulle være ulovlig.
VI — Med hensyn til den vilkårlige for
skelsbehandling, som således skulle være
udøvet ved grænseovergangen og udeluk
kende her i samhandelen

mellem

med

V — Den ordning, som er indført i di

lemsstaterne, skal jeg indskrænke mig til

rektivets artikel 5, kan komme i konflikt

at
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bemærke, at

efter artikel

7

»drager

TEDESCHI / DENKAVIT

medlemsstaterne omsorg for, at foderstof

der ved grænsen, ikke blot på grund af de
åbenbare praktiske fordele herved, men
også fordi omsætningen eller markeds
føringen begynder ved grænsen, navnlig
når der er tale om et produkt, som ikke
inden for det pågældende land fremstilles
i samme omfang eller under samme be
tingelser.

fer, som er i overensstemmelse med dette

direktiv, for så vidt angår forekomsten af
uønskede stoffer og produkter, ikke un
dergives andre omsætningsbegrænsnin
ger« og efter artikel 8, stk. 1, »træffer med
lemsstaterne alle egnede foranstaltninger
med henblik på gennemførelse, i det
mindste ved stikprøveudtagning, af en of
ficiel kontrol af foderstoffer med hensyn
til overholdelsen af de betingelser, som er
fastsat i dette direktiv«. Når betingelserne

Under

alle

omstændigheder

tilkommer

det efter den velkendte formulering alene
den nationale ret at vurdere, om kontrol

for, at et foderstof direkte kan anvendes

når den indføres i en medlemsstat. Det er

foranstaltningerne kan
betegnes som
stikprøveudtagning, om de er vilkårlige,
om de medfører en »skjult« begrænsning
i handelen mellem medlemsstaterne, og
om den pågældende fastsættelse af største
indhold er blevet vedtaget for retligt eller
i praksis at skade indførseler fra andre

normalt, at den officielle kontrol begyn-

medlemsstater.

til dyrefoder, skal være opfyldt på alle
omsætningstrin lige til leveringen til den
endelige bruger, må disse betingelser
også være opfyldt, når den pågældende
vare første gang bringes i omsætning, og

Jeg konkluderer, at De kender følgende for ret:
1. Medlemsstaterne kan selv, efter de har optaget harmoniseringsdirektiv nr.
74/63 i deres nationale retssystemer, midlertidigt erklære visse stoffer for
uønskede, som, skønt de var kendte på udstedelsestidspunktet af direktiv
74/63, ikke figurerer på listen i bilaget til nævnte direktiv.

2. I så henseende må fremgangsmåden efter artiklerne 5 og 10 overholdes, for
at spørgsmålet om, hvorvidt medlemsstatens ensidige foranstaltning strider
mod traktatens regler, kan afgøres så hurtigt som muligt.

3. Så længe hverken Rådet eller Kommissionen har truffet afgørelse, kan med
lemsstaterne opretholde en foranstaltning, som den har iværksat, og som
fastsætter

størsteindholdet

af

et

stof,

som

medlemsstaten

har

fundet

uønsket, og medlemsstaten kan foreskrive de til gennemførelse af denne
foranstaltning nødvendige omsætningsbegrænsninger, såfremt disse ikke
udgør et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning
af samhandelen mellem medlemsstaterne.

4. Undersøgelsen af sagen har intet frembragt, som kan påvirke gyldigheden
af artikel 5 i Rådets direktiv 74/63.
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