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BESLUT MEDDELAT AV FÖRSTAINSTANSRÄTTENS ORDFÖRANDE
den 30 juni 1999 *

I mål T-13/99 R,

Pfizer Animal Health SA/NV, bolag bildat enligt belgisk rätt, Louvain-la-Neuve
(Belgien), företrätt av lan S. Forrester, QC, Elisabethann Wright, barrister, och
Mark Powell, solicitor, delgivningsadress: advokatbyrån Aloyse May, 31, Grandrue, Luxemburg,

sökande,

med stöd av

Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino och Asociación
Española de Criadores de Vacuno de Carne, sammanslutningar bildade enligt
spansk rätt, Madrid och Barcelona (Spanien), företrädda av advokaterna Jaime
Folguera Crespo och Alfonso Gutiérrez Hernández, Madrid, José Massaguer
Fuentes och Edurne Navarro Varona, Barcelona, delgivningsadress: advokatbyrån Bonn &c Schmitt, 7, Val Sainte-Croix, Luxemburg,

Fédération européenne de la santé animale (Fedesa) och Fédération européenne
des fabricants d'adjuvants pour la nutrition animale (Fefana), Bryssel, företrädda
av advokaterna Denis Waelbroeck och Dirk Brinckman, Bryssel, delgivningsadress: advokatbyrån Arendt, 8—10, rue Mathias Hardt, Luxemburg,
* Rättegångsspråk: engelska.
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och

Hedwig Kerckhove och Paul Lambert, Wingene (Belgien), företrädda av
advokaterna Jacques Bourgeois, Bryssel, och Nina Köhncke, Düsseldorf, delgivningsadress: advokatbyrån Aloyse May, 31, Grand-rue, Luxemburg,

intervenienter,

mot

Europeiska unionens råd, företrätt av juridiska rådgivarna John Carbery och
Moyra Sims, båda i egenskap av ombud, delgivningsadress: Europeiska investeringsbanken, direktoratet för rättsfrågor, generaldirektören Alessandro Morbilli,
100, boulevard Konrad Adenauer, Luxemburg,

svarande,

med stöd av

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiska rådgivarna Peter
Oliver och Theofanis Christoforou, samt Francesco Ruggeri Laderchi, rättstjänsten, samtliga i egenskap av ombud, delgivningsadress: rättstjänsten, Carlos
Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,
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Konungariket Danmark, företrätt av avdelningschefen Jørgen Molde, utrikesministeriet, i egenskap av ombud, delgivningsadress: Danmarks ambassad, 4,
boulevard Royal, Luxemburg,

Konungariket Sverige, företrätt av departementsrådet Anders Kruse, Utrikesdepartementet, i egenskap av ombud, delgivningsadress: Sveriges ambassad, 2,
rue Heinrich Heine, Luxemburg,

och

Republiken Finland, företrädd av ambassadören Holger Rotkirch, avdelningschef, utrikesministeriets rättsavdelning, och juridiska rådgivaren Tuula Pynnä,
samma ministerium, båda i egenskap av ombud, delgivningsadress: Finlands
ambassad, 2, rue Heinrich Heine, Luxemburg,

intervenienter,

angående en ansökan om uppskov med verkställigheten av rådets förordning
(EG) nr 2821/98 av den 17 december 1998 om ändring, vad avser återkallande
av tillstånd för vissa antibiotika, av direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser
(EGT L 351, s. 4), eller om förordnande av andra interimistiska åtgärder,

meddelar
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FÖRSTAINSTANSRÄTTENS ORDFÖRANDE
följande

c

Beslut

Tillämpliga bestämmelser

1

Rådet antog den 23 november 1970 direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser
(EGT L 270, s. 1, svensk specialutgåva, område 3, volym 3, s. 118, nedan kallat
direktiv 70/524). I bilaga 1 till detta direktiv, som har ändrats vid ett flertal
tillfällen, finns en förteckning över de tillsatser som tillåts ingå i foder på
gemenskapsnivå på obestämd tid samt under vilka villkor dessa tillsatser får ingå
i foder.

2

I den ursprungliga lydelsen av artikel 2 i direktiv 70/524 definierades tillsats som
"ämne som när det ingår i foder kan påverka fodrets egenskaper eller
husdjursproduktionen".

3

Det system som infördes genom direktiv 70/524 ändrades väsentligt genom rådets
direktiv 96/51/EG av den 23 juli 1996 om ändring av direktiv 70/524
(EGT L 235, s. 39, nedan kallat direktiv 96/51). I artikel 2 i direktiv 96/51
föreskrivs att medlemsstaterna den 1 april 1998 skall sätta i kraft de lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i artikel 1.4
(artiklarna 6.1, 9d.2, 9e.3, 9f, 9g, 9h, 9i, 9j, 9n och 9o) och artikel 1.10, 1.12,
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1.19 och 1.20. Motsvarande datum för övriga bestämmelser i detta direktiv är
den 1 oktober 1999.

4

Genom artikel 1.3 i i direktiv 96/51 har bland annat artikel 2 a i direktiv 70/524
ersatts med följande text:

"a) tillsatser: ämnen eller beredningar som används i foder för att

— gynnsamt påverka egenskaperna hos foderråvaror, foderblandningar eller
animalieprodukter,

eller

— tillgodose djurens näringsbehov eller förbättra djurproduktionen, särskilt
genom att påverka mag-tarmfloran eller fodrets smältbarhet,

eller

— blanda in gynnsamma näringsämnen i fodret för att uppnå särskilda
näringsmässiga syften, eller för att tillgodose särskilda, tillfälliga näringsbehov hos djuren,
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eller

— hindra eller minska de sanitära olägenheter som uppstår till följd av
djurens spillning eller förbättra djurens miljö.

aa)

mikroorganismer: mikroorganismer som bildar kolonier.

aaa)

tillsatser för vilka det krävs ett godkännande som knyts till den som är
ansvarig för avyttringen: de tillsatser som avses i bilaga C del I.

aaaa) övriga tillsatser: de tillsatser för vilka ett godkännande som knyts till den
som är ansvarig för avyttringen inte krävs och vilka avses i bilaga C del II."

5

I artikel 9g i direktiv 70/524, som infördes genom artikel 1.4 i direktiv 96/51,
föreskrivs följande:

" 1 . De tillsatser som avses i artikel 2 aaa [tillsatser för vilka det krävs ett
godkännande som knyts till den som är ansvarig för avyttringen: de tillsatser som
avses i bilaga C del I] och som tas upp i bilaga I före den 1 januari 1988 godkänns
preliminärt från och med den 1 april 1998 och förs över till bilaga B, kapitel I, för
att på nytt kunna utvärderas i sin egenskap av tillsatser knutna till någon som är
ansvarig för avyttringen.

2. Med sikte på en förnyad utvärdering skall en ny ansökan före den 1 oktober 1998 inges för de tillsatser som avses i punkt 1. Denna ansökan skall, åtföljd
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av den monografi och den identitetsbeskrivning som avses i artiklarna 9n
respektive 9o, av den som är ansvarig för den dokumentation som låg till grund
för det tidigare godkännandet eller dennes rättsinnehavare, genom förmedling av
rapportörsmedlemsstaten sändas till kommissionen och kopior skall tillställas
medlemsstaterna, som skall bekräfta mottagandet härav."

6

I artikel 11 i direktiv 70/524, i dess lydelse efter att ha ersatts av artikel 1.1 i
rådets direktiv 84/587/EEG av den 29 november 1984 om ändring av direktiv
70/524 (EGT L 319, s. 13, svensk specialutgåva, område 3, volym 65, s. 53,
nedan kallat direktiv 84/587), i dess lydelse enligt artikel 1.7 i direktiv 96/51,
föreskrivs följande:

" 1 . När en medlemsstat får ny information eller gör en ny bedömning av den
tillgängliga informationen, efter det att bestämmelserna i fråga antogs, och har
välgrundade skäl att hävda att användning av någon av de tillsatser som godkänts
eller dess användning under vissa, eventuellt preciserade förhållanden, utgör en
fara för djurs eller människors hälsa eller för miljön, även om detta direktivs
bestämmelser är uppfyllda, får denna medlemsstat tillfälligt upphäva eller
begränsa tillämpningen av bestämmelserna i fråga på sitt territorium. Medlemsstaten skall omedelbart underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen
och ange skälen för beslutet.

2. Kommissionen skall snarast möjligt pröva de skäl som anförs av den berörda
medlemsstaten och samråda med medlemsstaterna inom Ständiga foderkommittén. Kommissionen skall därefter yttra sig utan dröjsmål och vidta lämpliga
åtgärder.

3. Om kommissionen anser att ändringar av direktivet är nödvändiga för att
minska de svårigheter som avses i punkt 1 och för att säkerställa skyddet för
människors och djurs hälsa eller för miljön skall den inleda det förfarande som
föreskrivs i artikel 24, i syfte att anta dessa ändringar. Den medlemsstat som
vidtagit skyddsåtgärder får i så fall behålla dem till dess att ändringarna träder i
kraft."
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7

I artikel 24 i direktiv 70/524, som infördes genom artikel 1.1 i direktiv 84/587
och senast ändrades genom bilaga I till Akt om villkoren för Republiken
Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de
fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av
fördragen (EGT C 241, 1994, s. 21 [för svensk version, se onumrerat specialnummer, ISSN 1022-9256], nedan kallad anslutningsakten) föreskrivs följande:

" 1 . När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas skall
ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till [Ständiga foderjkommittén,
antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder.
Kommittén skall yttra sig över förslaget inom två dagar. Den skall fatta sitt beslut
med den majoritet som enligt artikel 148.2 i EG-fördraget skall tillämpas vid
beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster
skall vägas enligt [artikel 205.2 EG]. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget och omedelbart genomföra det om
detta tillstyrkts av kommittén. Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller
om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka
åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

[The Commission shall adopt the measures and implement them forthwith where
they are in accordance with the opinion of the Committee. Where they are not in
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accordance with the opinion of the Committee, or if no opinion is delivered, the
Commission shall without delay propose to the Council the measures to be
adopted. The Council shall adopt the measures by a qualified majority.]

Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget
mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall
vidtas omedelbart, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget."

8

Genom rådets beslut 70/372/EEG av den 20 juli 1970 om inrättande av en
ständig foderkommitté (EGT L 170, s. 1; svensk specialutgåva, område 3,
volym 3, s. 60) infördes Ständiga foderkommittén, som avses i artikel 24 i
direktiv 70/524. Den består av företrädare för medlemsstaterna och har en
företrädare för kommissionen som ordförande.

9

Genom beslut 76/791/EEG av den 24 september 1976 om inrättandet av en
vetenskaplig foderkommitté (EGT L 279, s. 35; svensk specialutgåva, område 3,
volym 7, s. 192) knöt kommissionen en vetenskaplig foderkommitté till sig
(nedan kallad SCAN). Detta beslut upphävdes genom kommissionens beslut
97/579/EG av den 23 juli 1997 om inrättande av vetenskapliga kommittéer för
konsumenters hälsa och livsmedelssäkerhet (EGT L 237, s. 18). I artikel 2.1 och
2.3 i detta beslut föreskrivs följande:

" 1 . De vetenskapliga kommittéerna skall rådfrågas i de fall som anges i
gemenskapslagstiftningen. Kommissionen kan besluta att rådfråga dem också om
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andra frågor som är av särskild betydelse för konsumenters hälsa och livsmedelssäkerhet.

3. På kommissionens begäran skall de vetenskapliga kommittéerna lämna
vetenskapliga råd om frågor som rör konsumenters hälsa och livsmedelssäkerhet...."

10 Det framgår av bilagan till beslut 97/579 att SCAN:s behörighetsområde avser
"vetenskapliga och tekniska frågor som rör djurhälsa och foder, den allmänna
och hygieniska kvaliteten hos produkter av animaliskt ursprung samt tillämpningen av teknik inom djurutfodringen".

1 1 Dessutom föreskrivs följande i artikel 8.1 i direktiv 70/524, i dess lydelse enligt
direktiv 96/51:

"Vetenskapliga foderkommittén som inrättades genom kommissionens beslut
76/791/EEG [av den 24 september 1976], har till uppgift att biträda kommisII - 1973
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sionen i alla vetenskapliga frågor om fodertillsatser, när kommissionen begär
det."

Bakgrund

12 Enligt en allmän definition är ett antibiotikum ett biologiskt eller syntetiskt ämne
som särskilt påverkar ett väsentligt skede i bakteriers (antibakteriella ämnen) eller
svampars (svampdödande medel) metabolism.

13 Antibiotika används för att behandla olika bakteriesjukdomar hos både
människor och djur. Antibiotika kan användas på djur i behandlingssyfte, i
förebyggande syfte eller som tillväxtmedel.

14 Det är allmänt känt att bakterier mot vilka antibiotika används kan utveckla
resistens mot dessa antibiotika. Med antibiotikaresistens avses en bakteries
förmåga att överleva trots att ett antibiotikum ges, som under normala
omständigheter skulle döda bakterien eller förhindra den från att föröka sig.
När en bakterie har utvecklat resistens mot ett antibiotikum blir behandling med
detta antibiotikum verkningslös. En bakterie som är resistent mot ett antibiotikum inom en grupp antibiotika kan dessutom utveckla resistens mot andra
antibiotika i samma grupp. Detta kallas för "korsresistens".

15 Under de senaste åren har det skett en minskning i utvecklingen av nya
verksamma kemoterapeutiska antimikrobiella ämnen mot vissa sjukdomsframkallande bakterier. Bakterier som hör till Enterococcus faecium (förkortat E.
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faecium) har utvecklat resistens mot alla tillåtna antibiotika, bland annat
vancomycin. Forskarna är överens om att det föreligger en faktisk risk för att
antibiotika blir verkningslösa såväl kortsiktigt som långsiktigt, och att det
utvecklas färre nya mediciner och att en bestående resistens mot vissa av
medicinerna har fått fotfäste.

16 Köpenhamn-rekommendationerna om antimikrobiell resistens, som är en rapport
från en konferens som hölls i Köpenhamn i september år 1998, på initiativ av
sjukhusdirektörer/klinikchefer i Europeiska unionen, angående det mikrobiella
hotet, visar att "resistens mot antimikrobiella ämnen är ett stort folkhälsoproblem i Europa" (s. 7).

17 Virginiamycin är ett antibiotikum som hör till streptogramingruppen, till vilken
även pristinamycin och synercid — två antibiotika för mänskligt bruk — hör.
Virginiamycin tillverkas endast av sökanden i dess fabrik i Rixensart (Belgien)
(nedan kallad Rixensart-fabriken) och säljs under beteckningen "Stafac".

18 Vid regelbunden användning i djuruppfödning, särskilt på gris och fjäderfä, är
virginiamycin ett tillväxtmedel som förbättrar bland annat tarmfloran och
minskar matsmältningsproblem.

19 Virginiamycin godkändes i enlighet med det förfarande som ursprungligen
föreskrevs i direktiv 70/524. Virginiamycin har sedan den 1 april 1998 varit
föremål för ett utvärderingsförfarande enligt direktiv 96/51.

20

Den 15 januari 1998 använde sig Konungariket Danmark av skyddsklausulen i
artikel 11 i direktiv 70/524 och förbjöd användningen av virginiamycin i foder i
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Danmark, efter att ha tillsänt kommissionen och övriga medlemsstater en rapport
från det nationella veterinärlaboratoriet avseende situationen, daterad den 7 januari 1998. Den 13 mars och den 1 april 1998 underrättade Danmark övriga
medlemsstater och kommissionen om de utförliga skälen till sitt beslut.

21 Sedan år 1986 är all användning av antibiotika som tillväxtmedel för djur
förbjuden i Konungariket Sverige. Enligt artikel 151.1 i anslutningsakten,
jämförd med avdelning VII.E.4 i bilaga XV till densamma, får Sverige fram till
och med den 31 december 1998 behålla lagstiftning om begränsningar i eller
förbud mot användningen av tillsatser i foder som tillhör gruppen antibiotika
som gällde vid anslutningen. Anslutningsakten ger även Konungariket Sverige
möjlighet att inge ansökningar om anpassning av direktiv 70/524 före den
31 december 1998. Sådana ansökningar skall åtföljas av en utförlig vetenskaplig
redogörelse för motiven för ansökningarna. I enlighet med dessa bestämmelser
ingav Konungariket Sverige den 2 februari 1998 ansökningar om anpassningar
av direktiv 70/524 till kommissionen, åtföljda av utförliga vetenskapliga
redogörelser för motiven för ansökningarna, avseende åtta antibiotiska ämnen,
däribland virginiamycin.

22

Den 17 december 1998 antog rådet förordning (EG) nr 2821/98 om ändring, vad
avser återkallande av tillstånd för vissa antibiotika, av direktiv 70/524
(EGT L 351, s. 4, nedan kallad den omtvistade förordningen), varigenom
virginiamycin togs bort från förteckningen i bilaga B till direktiv 70/524.

23

Förordningens bindande del har följande lydelse:

"Artikel 1
Följande antibiotika i bilaga B till direktiv 70/524/EEG skall utgå:
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— Virginiamycin

Artikel 2

Kommissionen skall före den 31 december år 2000 på nytt granska bestämmelserna i den här förordningen på grundval av de resultat som erhållits från

— olika undersökningar om utveckling av resistens genom användning av dessa
antibiotika,

och

— övervakningsprogrammet för mikrobiell resistens hos djur som erhållit
antibiotika; detta skall i första hand genomföras av dem som ansvarar för att
tillsatserna i fråga släpps ut på marknaden.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
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Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1999.

Om en medlemsstat i enlighet med gemenskapslagstiftningen inte förbjudit ett
eller flera av de antibiotika som avses i artikel 1 i den här förordningen den dag
då denna träder i kraft, skall detta eller dessa antibiotika vara tillåtna i den
medlemsstaten fram till den 30 juni 1999..."

24

I fjortonde till nittonde övervägandet i den omtvistade förordningen anger rådet
SCAN:s konstateranden i dess yttrande av den 10 juli 1998 om de streptograminresistenta E. faecium och stafylokocker som har selekterats fram genom
användningen av virginiamycin som tillväxtbefrämjande medel utgjorde en
omedelbar risk för folkhälsan eller om de skulle kunna göra det i framtiden om
streptograminer skulle komma att tilldelas en väsentlig roll för behandling av
allvarliga sjukdomar hos människan.

25

Tjugonde och tjugoförsta övervägandet i den omtvistade förordningen har
följande lydelse:

"(20) Enligt Vetenskapliga kommittén för djurfoder lämnade Danmark i augusti
1998 in nya viktiga uppgifter som ger belägg för en överföring i den levande
organismen av genen satt A i en plasmid mellan syngena stammar av E. faecium i
det gastrointestinala systemet vid försök på råttor.

(21) Under dessa omständigheter bedömer kommissionen att man inte bör riskera
att effektiviteten minskar av humanläkemedel som pristinamycin och den nya
kombinationen dalfopristin/quinupristin [synercid] som kommer att tillåtas som
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humanläkemedel inom kort pá grund av en selektion av korsresistenser orsakade
av användningen av virginiamycin."

26 I tjugotredje till tjugosjunde övervägandet i den omtvistade förordningen
föreskrivs följande:

"(23) Enligt slutsatserna från Världshälsoorganisationens konferens i Berlin i
oktober 1997, från Europeiska unionens Ekonomiska och sociala kommitté, från
Internationella byrån för epizootiska sjukdomar och från konferensen om det
mikrobiella hotet i Köpenhamn i september 1998 bör antibiotikaresistens
hädanefter anses som ett betydande och komplext problem av internationella
dimensioner. I enlighet med de rekommendationer som gavs vid dessa konferenser är det önskvärt att införa ett generellt övervakningssystem för
antimikrobiell resistens som beror på användning av antibiotika. De resistensfenomen som uppträder på sjukhusen, men också hos befolkningen, bör dessutom
bromsas.

(24) Det kommer att dröja innan läkemedel som tillhör de nya klasserna av
antibiotika tillåts. Det är därför av yttersta vikt att skydda effektiviteten hos de
humanläkemedel som fortfarande hjälper.

(25) Ett av många sätt att nå detta mål särskilt beträffande humanläkemedel är
att inte öka poolen av resistensgener hos djur, särskilt när dessa resistenser skulle
kunna överföras till människor och sålunda minska humanläkemedels effektivitet. Talrika vetenskapliga belägg finns för att en sådan överföring äger rum, inte
bara för organismer som orsakar zoonoser utan också för den normala
bakteriefloran.

(26) Ett sätt att motverka detta fenomen, som har sitt ursprung i att antibiotika
inom djuruppfödningen administreras som veterinärläkemedel eller som tillsats,
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är att inte längre tillåta att antibiotika, som tillåts som humanläkemedel eller som
är kända för att ge selektion av korsresistens mot antibiotika som används inom
humanmedicinen, används som tillsatser eftersom det finns grundläggande skäl
för att dessa ämnen bör förbehållas humanmedicinen.

(27) Att återkalla tillståndet för antibiotika zinkbacitracin, spiramycin, virginiamycin och tylosinfosfat bör betraktas som ett skydd för den mänskliga hälsan."

27

Övervakningsprogrammet för mikrobiell resistens hos djur som erhållit antibiotika, som nämns i artikel 2 i den omtvistade förordningen, inleddes efter
antagandet av kommissionens direktiv 97/6/EG av den 30 januari 1997 om
ändring av direktiv 70/524 (EGT L 35, s. 11), och leds av kommissionen sedan
april år 1998. Programmet, som omfattar den berörda branschen, kommissionen
och sex medlemsstater, genomförs av de personer som ansvarar för avyttring av
de aktuella tillsatserna. Det har till syfte att under en tvåårsperiod mäta
förekomsten av resistens hos enterokocker med animaliskt ursprung, eller
känsligheten hos dessa enterokocker mot sju antibiotika som används på platser
med olika fodervanor.

28

Vetenskapliga styrkommittén vid generaldirektoratet för konsumentpolitik med
konsumenthälsa vid kommissionen (GD XXIV) inrättade i mars år 1998 en
tvärvetenskaplig styrkommitté mot antibiotikaresistens. Denna styrkommitté har
till uppgift att göra en omfattande undersökning av doktrinen och andra
institutioners handlingar avseende antibiotikaanvändning och av utvecklingen av
resistens inom human- och veterinärläkemedel samt fodertillsatser.

29

Slutligen omnämns i tjugotredje övervägandet i den omtvistade förordningen
Världshälsoorganisationens (WHO) konferens i Berlin i oktober år 1997, som
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ägnades åt "medicinska följder av användningen av antimikrobikum på djur
avsedda som människoföda". I rapporten från denna konferens (s. 6) uppgav
WHO följande:

"På grund av att det finns ett begränsat antal ämnen för behandling av
glykopeptidresistenta enterokocker intresserar man sig för antimikrobiella ämnen
som inte tidigare har använts på människor, däribland läkemedel som för
närvarande används som tillväxtmedel på djur. Av detta skäl är det inte önskvärt
med en selektion av ökad resistens hos enterokocker, exempelvis genom resistens
mot streptogramin på grund av användning av virginiamycin som fodertillsats."

30

I samma rapport rekommenderade WHO att all användning av antimikrobiella
ämnen för att befrämja tillväxten hos djur skulle upphöra, om ämnet används
inom humanmedicinen eller är känt för selektion av korsresistens mot antimikrobiella medel som används inom humanmedicinen.

Förfarandet

31 Pfizer Animal Health SA/NV (nedan kallat Pfizer eller sökanden) har genom
ansökan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 januari 1999, med
stöd av artikel 173 fjärde stycket i EG-fördraget (nu artikel 230 fjärde stycket
EG i ändrad lydelse) väckt talan om ogiltigförklaring, helt eller delvis, av den
omtvistade förordningen, genom vilken rådet har tagit bort antibiotikumet
virginiamycin från bilaga B till direktiv 70/524.

32

Rådet har den 10 mars 1999 i enlighet med artikel 114 i rättegångsreglerna
framställt en invändning om rättegångshinder avseende talan om ogiltigförklaring.
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33

Pfizer har genom särskild handling, som inkom till förstainstansrättens kansli
den 15 februari 1999, med stöd av artiklarna 185 och 186 i EG-fördraget (nu
artiklarna 242 EG och 243 EG) ansökt om dels uppskov med verkställigheten av
hela eller delar av den omtvistade förordningen till dess målet rörande huvudsaken avgörs eller fram till ett annat datum som förstainstansrätten anser
lämpligt, dels förordnande av andra interimistiska åtgärder som anses skäliga och
lämpliga.

34

Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (nedan kallad Anprogapor), Asociación Española de Criadores de Vacuno de Carne (nedan kallad
Asovac) och Asociación Española de Productores de Huevos (nedan kallad
Aseprhu), sammanslutningar bildade enligt spansk rätt, har genom ansökan, som
inkom till förstainstansrättens kansli den 23 februari 1999, ansökt om att få
intervenera till stöd för sökandens yrkanden i det interimistiska förfarandet.

35 The Pig Veterinary Society, sammanslutning bildad enligt engelsk rätt, har genom
ansökan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 24 februari 1999, ansökt
om att få intervenera till stöd för sökandens yrkanden i det interimistiska
förfarandet.

36 Kommissionen har genom ansökan, som inkom till förstainstansrättens kansli
den 25 februari 1999, ansökt om att få intervenera till stöd för svarandens
yrkanden i det interimistiska förfarandet.

37 Fédération européenne de la santé animale (Fedesa) och Fédération européenne
des fabricants d'adjuvants pour la nutrition animale (Fefana) har genom ansökan,
som inkom till förstainstansrättens kansli den 1 mars 1999, ansökt om att få
intervenera till stöd för sökandens yrkanden i det interimistiska förfarandet.
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38

Konungariket Danmark har genom skrivelse av den 12 mars 1999 ansökt om att
få intervenera till stöd för svarandens yrkanden i det interimistiska förfarandet.

39

Hedwig Kerckhove och Paul Lambert har genom ansökan, som inkom till
förstainstansrättens kansli den 17 mars 1999, ansökt om att få intervenera till
stöd för sökandens yrkanden i det interimistiska förfarandet.

40

Konungariket Sverige och Republiken Finland har genom skrivelser av den
18 mars och den 25 mars 1999 ansökt om att få intervenera till stöd för
svarandens yrkanden i det interimistiska förfarandet.

41 Sökanden och svaranden har delgetts interventionsansökningarna i enlighet med
artikel 116.1 i rättegångsreglerna och har inkommit med yttranden inom
fastställd frist.

42

Förstainstansrättens ordförande har den 22 mars 1999 beslutat dels att låta
Anprogapor och Asovac, Fedesa och Fefana, kommissionen och Konungariket
Danmark intervenera, dels att avslå interventionsansökningarna från Aseprhu
och The Pig Veterinary Society. Förstainstansrättens ordförande biföll även
sökandens ansökan om konfidentiell behandling under det interimistiska
förfarandet gentemot de parter som tillåtits att intervenera.

43

Förstainstansrättens ordförande beslutade den 8 april 1999 dels att låta Konungariket Sverige, Republiken Finland samt Hedwig Kerckhove och Paul Lambert
intervenera, dels att bifalla sökandens ansökan om konfidentiell behandling
under det interimistiska förfarandet gentemot de parter som tillåtits att intervenera.
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44

Samtliga parter som tillåtits att intervenera har inkommit med yttranden inom
fastställd frist.

45

Parterna yttrade sig mündigen den 26 april 1999.

Rättslig bedömning

46

Enligt artiklarna 185 och 186 i fördraget jämförda med artikel 4 i rådets beslut
88/591/EKSG, EEG, Euratom av den 24 oktober 1988 om upprättandet av
Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (EGT L 319, s. 1; svensk specialutgåva, område 1, volym 2, s. 89), i dess lydelse enligt rådets beslut 93/350/
Euratom, EKSG, EEG av den 8 juni 1993 (EGT L 144, s. 2 1 ; svensk specialutgåva, område 1, volym 3, s. 21), får förstainstansrätten, om den anser att
omständigheterna så kräver, förordna om uppskov med verkställigheten av den
påtalade rättsakten eller förordna om nödvändiga interimistiska åtgärder.

47

I artikel 104.2 i rättegångsreglerna föreskrivs att en ansökan om interimistiska
åtgärder skall ange de omständigheter som ställer krav på skyndsamhet och de
faktiska och rättsliga grunder på vilka de begärda åtgärderna omedelbart
framstår som befogade (fumus boni juris). Dessa villkor är kumulativa, vilket
innebär att det inte kan förordnas om uppskov med verkställigheten när ett av
villkoren inte är uppfyllt (beslut av förstainstansrättens ordförande av den
15 juli 1998 i mål T-73/98 R, Prayon-Rupel mot kommissionen, REG 1998,
s. II-2769, punkt 25). Det ankommer även på rätten, när den prövar en ansökan
om en interimistisk åtgärd, att göra en avvägning mellan de föreliggande
intressena (domstolens beslut av den 12 juli 1996 i mål C-180/96 R, Förenade
kungariket mot kommissionen, REG 1996, s. I-3903, punkt 44).
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Parternas argument

Upptagande till sakprövning

48

Rådet har visserligen inte formellt åberopat att ansökan om interimistiska
åtgärder inte kan tas upp till sakprövning, men det har gjort gällande att talan i
målet rörande huvudsaken inte kan tas upp till sakprövning. I huvudsak anser
rådet att den omtvistade förordningen inte personligen berör sökanden i den
mening som avses i artikel 173 fjärde stycket i fördraget. Rådet upprepade på
nytt denna ståndpunkt vid sammanträdet.

Huruvida åtgärderna vid ett första påseende framstår som befogade (fumus boni
juris)

49

Sökanden har, med stöd av Anprogapor, Asovac, Fedesa, Fefana och Hedwig
Kerckhove samt Paul Lambert, i det avseendet i huvudsak hävdat att brister i
förfarandet vid antagandet av den omtvistade förordningen medför att den
omtvistade förordningen är grundad på en uppenbart oriktig bedömning.

50

Som första grund, avseende brister i förfarandet, har sökanden gjort gällande att
kommissionen inte underställde SCAN:s vetenskapliga experter samtliga vetenskapliga uppgifter som den förfogade över, särskilt den danska undersökningen
av bakteriefria råttor, som trots detta ansågs innehålla "nya viktiga uppgifter"
(tjugonde övervägandet i den omtvistade förordningen). När en dialog har inletts
med de vetenskapliga experterna skall den fullföljas på ett ärligt och konsekvent
sätt.

51 Vidare antogs den omtvistade förordningen samtidigt som flera vetenskapliga
studier om antibiotikaresistens pågick under kommissionens ledning, nämligen
övervakningsprogrammet för mikrobakteriell resistens hos djur som erhållit
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antibiotika, undersökningen av den tvärvetenskapliga styrkommittén mot
antibiotikaresistens och studier avseende antibiotiska tillsatser som genomförts
med tillämpning av direktiv 96/51. Beträffande sistnämnda direktiv har sökanden
angett att den har tagit det första steget för en ny utvärdering av virginiamycin
och har förberett de handlingar som skall översändas senast den 1 oktober 2000.
I varje handling finns ett avsnitt om säkerhet som särskilt avser undersökningarna
om korsresistens mot antibiotika som används i behandlingssyfte. Genom att
kommissionen agerade innan den hade tillgång till relevanta uppgifter åsidosatte
den principen om god förvaltning, trots att kommissionen under Europaparlamentets plenarsessioner den 15 maj och den 17 november 1998 bekräftade att
dess agerande skulle vara grundat på slutsatserna i dessa vetenskapliga studier.

52

Sökanden har även hävdat att Konungariket Danmarks beslut att förbjuda
virginiamycin är rättsstridigt och att det följaktligen var felaktigt av kommissionen att stödja sig på denna nationella åtgärd för att införa ett generellt förbud på
gemenskapsnivå. Den danska åtgärden vidtogs och genomfördes i strid med
artikel 11 i direktiv 70/524, eftersom Konungariket Danmark i januari år 1998
inte hade tillgång till vetenskapliga uppgifter som motiverade ett förbud. Trots att
kommissionen tillät Konungariket Danmark att inge ytterligare uppgifter efter
januari år 1998, kritiserade SCAN i sitt yttrande av den 10 juli 1998 de danska
slutsatserna, vilka ansågs vara "bristfälliga och utan grund" (kommentar i
slutsats nr 6 i SCAN:s yttrande). SCAN drog även slutsatsen att användningen av
virginiamycin såsom tillväxtmedel inte utgjorde en överhängande risk för
folkhälsan i Danmark. Sökanden har av detta i huvudsak dragit slutsatsen att
de danska rönen lika lite som andra studier har visat att någon människa har
angripits av eller koloniserats av bakterier som är resistenta mot virginiamycin
och som härrör från djur. Utgångspunkten för förfarandet som ledde till
antagandet av den omtvistade förordningen var således ogrundade påståenden.

53

Sökanden har av dessa brister i förfarandet dragit slutsatsen att det har skett en
uppenbart oriktig bedömning i detta fall. I det hänseendet har sökanden
inledningsvis gjort gällande att på ett område där de vetenskapliga aspekterna är
tekniska och svåra är det väsentligt att få bistånd av experter (förstainstansrättens
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dom av den 17 februari 1998 i mål T-105/96, Pharos mot kommissionen,
REG 1998, s. 11-285). Vad gäller virginiamycin har dock inte SCAN:s yttrande
återgetts på ett objektivt sätt i den omtvistade förordningen och yttrandet skulle
inte avse "nya viktiga uppgifter" (tjugonde övervägandet i den omtvistade
förordningen). På ett område "som är både känsligt och komplicerat" (förstainstansrättens dom av den 16 juli 1998 i mål T-199/96, Bergaderm och Goupil mot
kommissionen, REG 1998, s. II-2805, punkt 55) borde kommissionen ha låtit de
nya viktiga uppgifterna undergå en vetenskaplig bedömning.

54

55

Sökanden har vidare hävdat att SCAN:s yttrande har förvanskats. I motsats till
vad som framgår av ingressen till den omtvistade förordningen anges det
uttryckligen i yttrandet att SCAN motsatte sig det danska förbudet mot
virginiamycin. Som ett exempel kan anges att, i motsats till vad som hävdas i
sextonde övervägandet i förordningen, SCAN inte medgav att en pool av
resistensgener hos djur kunde innebära en risk för människor. Även om SCAN
visade förståelse för den danska oron för en sådan risk, bekräftade SCAN
(kommentar i punkt 9 i slutsatsen) att giltigheten av den danska slutsatsen var
beroende av att det förelåg ett sådant samband. Den danska rapporten innehöll
inte något nytt bevis för detta.

Sökanden anser dessutom att försiktighetsprincipen, såsom den anges i de

riktlinjer som kommissionen antog i oktober år 1998, har åsidosatts. Denna
princip skall ses som ett sätt att förebygga risker, som tillämpas i situationer när
det råder osäkerhet i vetenskapligt hänseende, och den är uttryck för behovet av
att agera vid en potentiellt sett allvarlig risk utan att behöva vänta på resultaten
från vetenskaplig forskning. En objektiv och fullständig bedömning av risken
kräver tillförlitliga vetenskapliga uppgifter och ett logiskt resonemang som leder
till en slutsats rörande dels sannolikheten för att den händelse risken avser skall
inträffa (risken), dels hur allvarligt hotet är mot en bestämd del av befolkningen
(faran). Sökanden betvivlar dock att kommissionen klart har angett "risken" och
"faran" i detta fall. Enligt professor Casewell (vars uttalande har bifogats till
ansökan^om interimistiska åtgärder) "är den fara som virginiamycin utgör inte
bara teoretisk — det har aldrig rapporterats att den har förekommit. Följaktligen
är risken för närvarande obefintlig".
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56

Sökanden anser i det hänseendet att även om användningen av antibiotika på djur
kan leda till att vissa bakterier hos djur utvecklar antibiotikaresistens, finns det
inte några bevis för att det föreligger en risk för människors hälsa beträffande
virginiamycin. Det finns inte något skäl att anta att en virginiamycinresistent
E. faecium-bakterie
som härrör från djur skulle kunna överleva i människotarmar. Det finns inte några övertygande bevis som styrker att resistenta
enterokocker som härrör från djur kan kolonisera människotarmar, eller något
som styrker att dessa bakterier som härrör från djur kan överföra gener till de
bakterier som normalt sett finns i människotarmar. Det finns inte ett enda fall
rapporterat där förekomsten av enterokocker som härrör från djur har orsakat
sjukdomar hos människor. Vad beträffar de danska myndigheternas påstående att
djur och människor kan ha identiska stammar av virginiamycinresistenta
E. faecium, vilket skulle kunna tyda på att resistens mot virginiamycin kan
överföras från djur till människor, avsåg detta påstående ett enstaka fall med en
nederländsk kalkonuppfödare, vilken kan ha svalt bakterier som lever i fjäderfän
eller i deras omgivning genom att andas bakteriefylld luft eller genom att hantera
fjäderfän och sedan röra mat.

57

Sökanden har åberopat uttalandet av professor Phillips, specialist på antibiotikaresistens och dess mekanismer, enligt vilket "det aldrig har påträffats något fall
av infektion av streptograminresistenta E.faecium som härrör från djur hos en
människa" (bifogat som bilaga till ansökan om interimistiska åtgärder). Trots att
virginiamycin under de senaste trettio åren har använts som fodertillsats, och att
ett annat antibiotikum i streptrogramingruppen, nämligen pristinamycin, under
en jämförbar period har använts på människor, har sökanden dessutom hävdat
att det inte finns ett enda känt fall av streptograminresistenta E. faeciumbakterier som bevisligen härrör från djur och är sjukdomsframkallande hos
människor. Seriösa och färska uppgifter tyder på att det endast finns en mycket
liten grad av resistens mot streptogramin i kliniska isolat från människor i länder
(såsom Frankrike) där pristinamycin används som antibiotiskt läkemedel på
människor och virginiamycin används som fodertillsats.

58

I en artikel som nyligen publicerades i Amerikas förenta stater (Jones et al.,
Diagn. Microbiol. Inf. Dis 1998, 30:437/451) redogörs för en studie, där
slutsatsen var att den överväldigande majoriteten av bakterier inte är resistenta
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mot synercid. Virginiamycin säljs emellertid sedan ungefär 25 år tillbaka som
tillväxtmedel för djur på marknaden i Förenta staterna. Trots att en viss grad av
resistens mot virginiamycin under åren har utvecklats hos djur har det
uppenbarligen inte medfört någon risk för synercidresistens hos människor.

59

Angående mycket omfattande studier avseende mänskliga organismer som utförts
på ett stort urval av befolkningen i Frankrike, Kanada och Förenta staterna har
professor Casewell uppgett att ingen av dessa studier på något sätt stödjer att
användningen av virginiamycin på djur orsakar synercidresistenta infektioner hos
människor. Enligt honom finns det inte något vetenskapligt belägg i mikrobiologiskt eller epidemiologiskt hänseende för antagandet att användningen av
tillväxtmedlet virginiamycin på djur ger upphov till antibiotikaresistenta
bakteriestammar som orsakar infektioner hos människor (uttalande som bifogats
som bilaga till ansökan om interimistiska åtgärder).

60

Sökanden har vid sammanträdet dessutom gjort gällande att den risk som
gemenskapen påstår föreligger inte är så omfattande som den har hävdat,
eftersom man inte har förbjudit import av kött från länder där virginiamycin är
tillåtet.

61 Fedesa och Fefana har för sin del betonat att rådets ståndpunkt står i strid med
gällande lagstiftning. Förfarandet för att registrera tillsatser i livsmedel eller i
läkemedel för veterinärt bruk säkerställer nämligen att endast produkter som är
oskadliga, effektiva och av hög kvalitet kommer ut på marknaden. Redan i detta
skede vidtas alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att göra en korrekt
bedömning av riskerna mot bakgrund av vetenskapliga kriterier. I en sådan
situation anser därför lagstiftaren oundvikligen att den risk som eventuellt kan
föreligga är godtagbar. Även efter det att produkten har släppts ut på marknaden
tillämpas ett strikt övervakningssystem (se exempelvis direktiv 84/587).
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62

När produkten väl har släppts ut på marknaden, i virginiamycins fall sedan
nästan trettio år tillbaka, har de behöriga gemenskapsinstitutionerna till uppgift
att förebygga risken. Det ankommer således på den behöriga myndigheten och
forskningsvärlden att styrka att det föreligger en oacceptabel risk innan man
förbjuder en produkt. Om inte så sker äventyras det företagsklimat som främjar
investeringar av bolag som är verksamma inom den europeiska djurhälsovårdsoch fodertillsatsbranschen. Förbudet mot antibiotika gör det omöjligt att slutföra
den begärda övervakningsstudien, eftersom studien utförs under felaktiga
omständigheter (fyra antibiotika saknas), vilket omöjliggör tillförlitliga jämförelser.

63

Anprogapor och Asovac har hävdat att enligt riktlinjerna för tillämpningen av
försiktighetsprincipen krävs inte bara en objektiv bedömning av risken utan även
samråd med berörda parter, eftersom förbudet mot de fyra antibiotika inte var
helt motiverat ur vetenskaplig synvinkel.

64

Sökanden har för övrigt gjort gällande att den omtvistade förordningen
åsidosätter proportionalitetsprincipen genom att den får allvarliga konsekvenser
för enskilda, bolag och uppfödare samt djurens välbefinnande, utan att det
gynnar skyddet för folkhälsan, som är det legitima syftet med lagstiftningen.
Verkställighet av denna förordning kommer nämligen att orsaka störningar i
boskaps- och fjäderfäuppfödningsbranschen i ett flertal medlemsstater och
tillintetgöra sökandens virginiamycinverksamhet och leda till uppsägning av
anställda. Allmänintresset hade emellertid kunnat skyddas lika bra genom en
mindre ingripande åtgärd än ett totalförbud, exempelvis genom att anta regler
som föreskriver strängare veterinärkontroll vid användning av virginiamycin eller
en minskning av den mängd virginiamycin som ges till djur, såsom Anprogapor
och Asovac har föreslagit.

65

Hedwig Kerckhove och Paul Lambert har understrukit att det framgår av
tjugosjunde övervägandet i den omtvistade förordningen att det var nödvändigt
att återkalla tillståndet för fyra antibiotika "som ett skydd för den mänskliga
hälsan". Gemenskapsmarknaden är emellertid inte skyddad mot import av kött
från tredje land där användningen av antibiotika, såsom virginiamycin, fortII - 1990
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farande är tillåten. Av detta har de dragit slutsatsen att den omtvistade
förordningen inte kan uppnå syftet att skydda gemenskapens befolkning från
risken att korsresistens mot vissa antibiotika utvecklas hos människor på grund
av användningen av virginiamycin.

66

Även principen om skydd för berättigade förväntningar har åsidosatts, eftersom
kommissionen har agerat utan att ta hänsyn till gällande förfarande enligt
gemenskapslagstiftningen vid utvärdering av tillstånd för livsmedelstillsatser, utan
den har inriktat sig på mikrobiologisk oskadlighet, trots att den tidigare
uttryckligen har försäkrat att samtliga åtgärder avseende antibiotiska livsmedelstillsatser skall grundas på vetenskapliga överväganden. Kommissionen har
dessutom åsidosatt sin egen praxis genom att inte iaktta det förfarande som
föreskrivs i artikel 11 i direktiv 70/524. Förordningen åsidosätter således de
berättigade förväntningarna hos de personer som är inblandade i utvärderingsförfarandet och i de olika vetenskapliga studierna.

67

Enligt Hedwig Kerckhove och Paul Lambert är motiveringen till den omtvistade
förordningen otillräcklig, felaktig och inkonsekvent med hänsyn till protokoll nr 1
till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna samt den grundläggande äganderätt som erkänns i
gemenskapsrätten.

68

Slutligen anser de att maktmissbruk har förekommit, därför att det enda lämpliga
skälet för att förbjuda virginiamycin, nämligen att skydda folkhälsan, inte var för
handen. Riskerna för folkhälsan är nämligen obetydliga eller obefintliga. Det sätt
på vilket de vetenskapliga bevisen har manipulerats för att inleda förfarandet för
att införa ett förbud visar att kommissionens syfte inte var att skydda folkhälsan.
Hedwig Kerckhove och Paul Lambert har i det sammanhanget även hävdat att
den risk som institutionerna anser föreligga inte kan vara så allvarlig och
överhängande som de har hävdat, eftersom förbudet inte omfattar import av kött.
Av detta har de dragit slutsatsen att förordningen inte har antagits endast av
folkhälsoskäl.
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69

Rådet, med stöd av kommissionen, Konungariket Danmark, Konungariket
Sverige och Republiken Finland, anser att det är uppenbart att sökanden inte har
lyckats styrka att institutionerna inte har följt det förfarande som föreskrivs i
artikel 11 i direktivet eller att de har gjort uppenbart oriktiga bedömningar.

70

Rådet har inledningsvis gjort gällande att kommissionen förfogar över ett stort
utrymme för skönsmässig bedömning, särskilt vid bedömningen av vilken typ av
åtgärder den skall vidta och omfattningen av dessa. Följaktligen skall gemenskapsdomstolarnas vid sin prövning fastslå om denna skönsmässiga bedömning är
uppenbart oriktig eller innebär maktmissbruk, eller om det är uppenbart att
kommissionen har överskridit gränserna för sin behörighet.

71 I detta fall uppställs det inte i artikel 11 i direktiv 70/524 några begränsningar av
kommissionens utrymme för skönsmässig bedömning i processuellt, tidsmässigt
eller territoriellt hänseende. I den tillämpliga lagstiftningen föreskrivs endast
obligatoriskt samråd med Ständiga foderkommittén i samband med genomförandet av skyddsklausulen. I den tillämpliga lagstiftningen uppställs däremot
inte någon skyldighet för kommissionen att samråda med SCAN under det
förfarande som leder till antagandet av en åtgärd med stöd av artikel 11.3 i
direktiv 70/524, utan kommissionen får själv bedöma om den skall samråda med
SCAN. Efter den åtgärd som Konungariket Danmark vidtog anmodade dock
kommissionen i detta fall SCAN att inkomma med yttrande avseende den
överhängande och den långsiktiga risken med att använda virginiamycin såsom
tillväxtmedel för streptogramins användning inom humanmedicinen. Som framgår av övervägandena i den omtvistade förordningen beaktade kommissionen och
rådet SCAN:s yttrande av den 10 juli 1998 och delar av detta citeras i nio av
förordningens överväganden.

72 Rådet har därför dragit slutsatsen att sökandens argumentation inte skall godtas,
eftersom gemenskapsinstitutionerna, som inte var bundna av SCAN:s yttrande,
hade möjlighet att ompröva och bedöma eventuella risker för negativ inverkan på
människors hälsa som understrukits av SCAN och vidta nödvändiga åtgärder för
att undanröja eller begränsa dessa risker. Beslutet skall fattas av den vars uppgift
det är att förebygga risken och denne kan frångå den vetenskapliga kommitténs
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yttrande när så krävs för att uppnå den hälsoskyddsnivå som krävs enligt
gemenskapslagstiftningen och fördraget. Kommissionen har i det hänseendet
angett att Pfizers påstående, att den omtvistade åtgärden är grundad på det
danska förbudet, inte beaktar att lagenligheten av de åtgärder som kommissionen
eller rådet vidtar med stöd av artikel 11.3 i direktiv 70/524 på intet sätt är
beroende av att de åtgärder som medlemsstaterna vidtar med stöd av stycke 1 i
samma bestämmelse är giltiga, eller att den omtvistade förordningen även är
grundad på avdelning VII.E.4 i bilaga XV till anslutningsakten. Även om
förordningen skulle strida mot artikel 11.3, vilket inte är fallet, skulle den
följaktligen vara lagenlig med stöd av dess andra rättsliga grund, nämligen
anslutningsakten.

73

Rådet har därefter hävdat att sökanden har bortsett från att SCAN:s yttrande
avsåg folkhälsorisken i Danmark och inte risken för hela gemenskapen. Enligt
artikel 11.3 i direktiv 70/524 har emellertid gemenskapslagstiftaren skyldighet
att skydda människors hälsa på gemenskapsnivå och inte bara i en viss
medlemsstat.

74

Vidare har SCAN angett faran, nämligen utveckling av resistens mot streptogramin som används inom humanmedicinen. Rådet har dessutom angett att det
enligt gemenskapsrätten inte krävs att riskens omfattning fastställs innan
skyddsåtgärder kan vidtas för att uppnå önskad hälsoskyddsnivå. Domstolen
har vid ett flertal tillfällen uttryckligen bekräftat att sådana ingripanden av
gemenskapsinstitutionerna är giltiga, genom att fastslå att när det råder osäkerhet
om förekomsten av risker för människors hälsa eller omfattningen av dessa risker,
måste institutionerna kunna vidta skyddsåtgärder utan att behöva vänta på att
det fullt ut visas att sådana risker faktiskt föreligger eller hur allvarliga de är
(domstolens domar av den 5 maj 1998 i mål C-180/96, Förenade kungariket mot
kommissionen, REG 1998, s. I-2265, punkt 99, i mål C-157/96, National
Farmers' Union m.fl., REG 1998, s. I-2211, punkt 63, samt domen i det
ovannämnda målet Bergaderm och Goupil mot kommissionen, punkt 66).
Eftersom varken SCAN eller sökanden har bestritt att det föreligger en risk för
människors hälsa anser rådet att tvisten endast avser omfattningen av riskerna
eller hur allvarliga dessa är. I det avseendet utgör SCAN:s yttrande, ett flertal
vetenskapliga artiklar och rapporter från behöriga nationella och internationella
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organisationer en tydlig grund för de behöriga gemenskapsinstitutionerna att
besluta att risken i detta fall antagligen var för stor för att kunna godtas utan att
äventyra den hälsoskyddsnivå som de är skyldiga att säkerställa i samtliga
medlemsstater i gemenskapen. I det sammanhanget anser kommissionen att
Pfizer inte på något sätt har styrkt att det begicks ett misstag genom att
konstatera att det rådde osäkerhet om förekomsten av risker för människors
hälsa.

75

Rådet har därefter gjort gällande att, i motsats till vad sökanden har hävdat,
kommissionen underställde SCAN den nya bevisningen under september och
november månad år 1998, men att SCAN ansåg att det inte var nödvändigt att
göra ändringar i dess yttrande av den 10 juli 1998.

76

Rådet har slutligen påpekat att de behöriga gemenskapsinstitutionernas uppgift
är att bedöma SCAN:s yttrande med beaktande av samtliga vetenskapliga bevis
som kommissionen har tillgång till, vilka härrör från ett flertal olika källor, och
göra en avvägning mellan de olika föreliggande intressena på grundval av dessa
vetenskapliga uppgifter. I det avseendet har rådet hävdat att det var klart befogat
att anta den omtvistade rättsakten för att förhindra samtliga verkliga och
förutsebara risker för folkhälsan på grund av korsresistens mot antibiotika som
används inom humanmedicinen, som härrör från antibiotika som för närvarande
används som tillväxtmedel. Av detta följer att gemenskapen, genom att välja att
skydda det överordnade folkhälsointresset på grundval av de olika vetenskapliga
bevis som den hade tillgång till och efter att ha gjort en bedömning av eventuella
risker för folkhälsan, beslutade att dra in produkterna till dess det slutgiltigt
fastslagits att de för närvarande eller i framtiden inte utgör någon risk för
folkhälsan. Gemenskapsinstitutionerna har således handlat med försiktighet.

77

Rådet har även bestritt att proportionalitetsprincipen, såsom den formulerades i
punkt 96 i domen i det ovannämnda målet Förenade kungariket mot kommissionen, har åsidosatts. Inom de områden som omfattas av den gemensamma
jordbrukspolitiken förfogar gemenskapslagstiftaren över ett utrymme för skönsmässig bedömning, och en åtgärd som vidtagits inom detta område kan endast
ogiltigförklaras om åtgärden är uppenbart olämplig i förhållande till det
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eftersträvade målet (domstolens dom av den 13 november 1990 i mål C-331/88,
Fedesa m.fl., REG 1990, s. I-4023, punkterna 13 och 14). Enligt de vetenskapliga
uppgifter som finns tillgängliga har emellertid gemenskapsinstitutionerna inte
handlat uppenbart olämpligt. Konungariket Sverige har dessutom, mot bakgrund
av erfarenheterna i detta land efter förbudet mot antimikrobiella tillväxtmedel
år 1986, hävdat att det är möjligt att föda upp djur utan tillväxtbefrämjande
antibiotika med ett bibehållet gott hälsoläge.

78

Enligt rådet har inte heller principen om skydd för berättigade förväntningar
åsidosatts. Med hänvisning till förstainstansrättens dom av den 13 december 1995 i de förenade målen T-481/93 och T-484/93, Exporteurs in Levende
Varkens m.fl. mot kommissionen (REG 1995, s. II-2941), anser rådet att det inte
har gett sökanden några tydliga försäkringar som väckt grundade förväntningar
på att användningen av virginiamycin som tillväxtmedel skulle vara tillåten på
obestämd tid enligt direktiv 70/524.1 egenskap av ett försiktigt och omdömesgillt
företag inom läkemedelsbranschen visste sökanden, sedan år 1970 på grundval
av skyddsförfarandet och sedan år 1995 på grundval av Sveriges anslutningsakt,
att det rättsligt sett inte var uteslutet att gemenskapen skulle agera på det sätt som
den gjorde, i synnerhet med hänsyn till den ökade mängden vetenskapliga bevis.

79

Vad beträffar grunden att motiveringsskyldigheten har åsidosatts har rådet endast
påpekat att det finns 35 överväganden i den omtvistade förordningen och att
motiveringen således går utöver det kriterium som domstolen har uppställt.

so Äganderätten och friheten att utöva näringsverksamhet som sökanden har
åberopat utgör för övrigt inte några ovillkorliga rättigheter utan skall betraktas
mot bakgrund av sin roll i samhället. Rådet anser att dessa rättigheter därför kan
underkastas begränsningar förutsatt att dessa begränsningar står i överensstämmelse med de mål som gemenskapen söker uppnå i allmänhetens intresse och
att de inte, i förhållande till det eftersträvade målet, utgör ett orimligt och
oacceptabelt ingrepp som påverkar kärnan i den således garanterade rättigheten
(domstolens dom av den 5 oktober 1994 i mål C-280/93, Tyskland mot rådet,
REG 1994, s. I-4973, svensk specialutgåva, volym 16, och av den 17 juli 1997 i
mål C-183/95, Affish, REG 1997, s. I-4315, punkt 42). Det har dessutom
fastslagits att vikten av de eftersträvade målen kan göra det befogat med negativa
konsekvenser, till och med betydande sådana (domen i det ovannämnda målet
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Fedesa m.fl., punkt 17). Den omtvistade förordningen i detta mål tillhör den
grupp av åtgärder som kan vidtas under normala ekonomiska förhållanden.

81 Slutligen anser rådet att det inte finns någon omständighet i den omtvistade
förordningen som kan leda till slutsatsen att den antogs i ett annat syfte än att
säkerställa största möjliga skydd för folkhälsan.

82

Kommissionen har i sin interventionsinlaga särskilt understrukit att förbudet mot
användning av virginiamycin på suggor inte följer av den omtvistade förordningen, eftersom det tillfälliga tillståndet för dessa djur löpte ut i juni månad
år 1998.

83

Konungariket Danmark har helt och hållet instämt med de argument som rådet
har framfört och har samtidigt framfört ytterligare synpunkter rörande de
punkter som särskilt avser den danska vetenskapliga dokumentationen. Det har
även angett att sökandens sätt att använda begreppet risk förutsätter att det har
styrkts en skadlig inverkan på människors hälsa. Detta krav överensstämmer inte
med de principer som är tillämpliga vid riskbedömningar, vilka tydligt anger att
det inte är nödvändigt att en skada har uppstått för att man skall kunna vidta
åtgärder för att förhindra en sannolik risk. Det är tillräckligt att styrka att det är
sannolikt att en skada kan uppstå. Risken för att användningen av virginiamycin
på djur orsakar resistenta infektioner hos människor har fastslagits i den mån det
är möjligt ur etisk och vetenskaplig synvinkel.

Kravet på skyndsamhet

84

Sökanden har gjort gällande att om det inte beviljas uppskov med verkställigheten av den omtvistade förordningen kommer den att medföra följande:
förlorade arbetstillfällen och negativa följder för tillverkningen vid RixensartII - 1996
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fabriken och för fabrikens konkurrenskraft, en minskad försäljning i andra
länder, förlorad kapacitet att tillverka produkten samt även andra skador.

85

Till följd av den omtvistade förordningen presenterade Pfizer redan i slutet av
januari månad år 1999 ett utkast till kollektiv uppsägning av 31 anställda,
nämligen 15 tjänstemän och 16 arbetare. Osäkerheten i fråga om tjänstemännens
yrkesmässiga framtid på grund av den omtvistade förordningen kan medföra att
dessa tjänstemän lämnar fabriken och går till konkurrerande företag. Flykten av
kvalificerad personal och förlusten av kompetens och erfarenhet som detta
medför kommer att tvinga sökanden att stänga fabriken. Att tillverkningen
kommer att minska med mer än 50 procent kommer även att medföra ekonomisk
och ideell skada för arbetarna samt för de anställda hos Pfizers lokala
underleverantörer och kommer att splittra de grupper som säljer och marknadsför virginiamycin över hela Europa (Belgien, Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland, Förenade kungariket, Irland och Nederländerna).

86

Sökanden har vidare angett vilka följder den omtvistade förordningen kommer
att få för sökandens produktionskapacitet. Sökanden har gjort gällande att med
hänsyn till den framgång som produkten haft sedan 60-talet har jäsningskapaciteten vid Rixensart-fabriken inriktats på tillverkning av virginiamycin.
Idag finns det inte någon annan fabrik i världen som har samma utrustning,
samma jäsningsmetoder och samma tillverkningstekniker. Även om virginiamycin
inte längre omfattas av något patent — det sista patentet på virginiamycin löpte
ut år 1991 — är de produkter som tillverkas vid Rixensart-fabriken och
tillverkningsmetodernas effektivitet av en sådan kvalitet att inte någon konkurrent har lyckats att kopiera dessa med framgång. Efter det att Pfizer köpte
Rixensart-fabriken år 1995 har dess resultat hela tiden förbättrats genom stora
investeringar. Resultaten av de ansträngningar som redan har gjorts äventyras
dock av att det från den 1 juli 1999 blir omöjligt att sälja virginiamycin. Det har
redan medfört att investeringsprojekt har fått avbrytas och kommer att medföra
förlust av de stora investeringar som gjorts i fabriken samt att väsentliga
investeringar skjuts upp. Man har även övergett planerna på att utveckla en ny
granuleringsserie.
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87

Sökanden har för övrigt angett att den tillverkningsmetod som används vid
Rixensart-fabriken har utvecklats särskilt för tillverkningen av virginiamycin och
att det inte är möjligt att ställa om fabriken för tillverkning av en annan produkt.
Även om sökanden skulle besluta att tillverka en annan produkt i denna fabrik,
skulle denna tillverkning kunna påbörjas först efter att anläggningarna för
tillverkning av virginiamycin har monterats ned, vilket får till följd att
virginiamycin inte längre kan tillverkas.

88

Sökanden har gjort gällande att tillverkningsvolymen kommer att minska med
åtminstone 50 procent från det att förbudet träder i kraft, eftersom 38 procent av
den nuvarande försäljningen av virginiamycin sker i de femton medlemsstaterna i
Europeiska unionen. Tillverkningskostnaden för resterande tillverkningsvolym
kommer att öka med 25 procent på grund av de fasta kostnaderna, däribland i
synnerhet kapitalkostnaden som förblir densamma, vilket kommer att medföra
höjda försäljningspriser på de marknader där försäljningen fortfarande är tillåten
eller att sökanden får bära kostnaden för höjningen eller helt enkelt minska sin
vinst. Vid sammanträdet ingav sökanden diagram över försäljningsutvecklingen
efter förbudet mot försäljning av virginiamycin i gemenskapen samt prognoser
över kostnadsstrukturen och de ekonomiska resultaten för år 2000.

89

Sökanden har dessutom hävdat att försäljningen av virginiamycin i andra länder
kommer att minska på grund av den omtvistade förordningen. Ungefär 6,5
procent av försäljningen sker i Central- och Östeuropa (Polen, Tjeckiska
republiken, Ungern, Slovenien, Lettland, Litauen, Estland, Slovakien). Dessa
länder, vilka håller på att anta gemenskapens regelverk inom ramen för de
pågående anslutningsförhandlingarna, kan komma att utfärda förbud mot
virginiamycin, i likhet med Tjeckiska republiken och Ungern. En snabbmatskedja
som är etablerad i sistnämnda länder har dessutom redan uppgett att den från
den 1 april 1999 inte kommer att godta kött från djur vars foder innehåller
virginiamycin. På grund av tullunionen eller associeringsavtal vad gäller handel
kommer Turkiet, Cypern och Malta att agera på samma sätt. Försäljningen i
dessa länder utgör ungefär 1—2 procent av den totala försäljningen. Företaget
kommer även att drabbas av ekonomiska förluster på marknader som den
japanska och den australiensiska marknaden, som brukar anpassa sig till
Europeiska unionens politik på detta område, vilket framgår av sifferuppgifter.
Detsamma gäller Kina, Korea och Thailand.
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90 Under sammanträdet hävdade sökanden även att förbudet i förordningen
kommer att få konsekvenser i Förenta staterna, vars lagstiftning förbjuder
försäljning av produkter som inte får säljas i tillverkningslandet. Försäljningen av
virginiamycin kan följaktligen komma att förbjudas i Förenta staterna till följd av
den omtvistade förordningen.

91 Mot bakgrund av dessa uppgifter anser sökanden att risken för att en del av
sökandens verksamhet kommer att upphöra samt att den kan utestängas från
marknaden utgör en allvarlig och irreparabel skada (beslut av domstolens
ordförande av den 8 juli 1974 i mål 20/74 R II, Kalie Chemie mot kommissionen, REG 1974, s. 787, av den 30 oktober 1978 i de förenade målen
209/78 R—215/78 R och 218/78, van Landewyck m.fl. mot kommissionen,
REG 1978, s. 2111, och av den 8 april 1987 i mål 65/87 R, Pfizer mot
kommissionen, REG 1987, s. 1691). De förluster som sökanden riskerar att
åsamkas beror endast på antagandet av den omtvistade förordningen (se det
motsatta fallet i beslut av domstolens ordförande av den 19 augusti 1988 i
mål 191/88 R, Co-Frutta mot kommissionen, REG 1988, s. 4551). Sökanden har
erinrat om att kriteriet för irreparabel skada är att det är omöjligt att retroaktivt
skydda sökandens ställning för det fall talan i målet rörande huvudsaken skulle
bifallas (beslut av ordföranden på domstolens första avdelning av den 28 november 1966 i mål 29/66 R, Gutmann mot kommissionen, REG 1966, s. 313),
eftersom ansökan om interimistiska åtgärder har till syfte att förhindra att domen
i målet rörande huvudsaken blir verkningslös med tiden samt har till syfte att
förhindra irreparabel skada (domstolens beslut av den 5 oktober 1969 i mål
50/69 R, Tyskland mot kommissionen, REG 1969, s. 449). I förevarande mål
riskerar sökanden att förlora kontakt med sina kunder på grund av förbudet och
det finns risk för att dess konkurrenter på marknaden för försäljning av
fodertillsatser kommer att ta kontroll över marknaden innan målet rörande
huvudsaken avgörs.

92 Den rättighet som har åsidosatts genom beslutet är enligt sökanden av sådan
karaktär att ett åsidosättande av densamma kan orsaka allvarlig och irreparabel
skada för rättighetshavaren (beslut av förstainstansrättens ordförande av
den 21 november 1994 i mål T-368/94 R, Blanchard mot kommissionen,
REG 1994, s. II-1099). I förevarande mål består den berörda rättigheten i att
inom gemenskapen tillverka och sälja en produkt som har varit och fortsätter att
vara underkastad en mycket sträng vetenskaplig lagstadgad kontroll samt ett
tillståndsförfarande, och vilken har använts utan problem under nästan 30 år.
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93

Slutligen har sökanden åberopat en rad andra skador som orsakats av den
omtvistade förordningen. I det hänseendet har den inledningsvis åberopat
förbudets negativa följder i socialt hänseende för staden och regionen Rixensart.

94

Sökanden har därefter åberopat förbudets negativa följder i ekonomiskt
hänseende för de boskapsuppfödare som använder virginiamycin sedan ett
trettiotal år tillbaka och att det för dessa inte finns något annat ämne som är helt
utbytbart.

95

Anprogapor och Asovac har i detta avseende gjort gällande att förbudet mot att
använda fyra fodertillsatser kommer att medföra ökade produktionskostnader,
särskilt på grund av den ökade kvantitet foder som behövs, och ökade
veterinärkostnader samt en minskad produktivitet hos gris-, sugg- och kalvuppfödare, vars ekonomiska förlust har angetts i siffror. Att detta antibiotiska ämne
försvinner från den 1 juli 1999 kommer innebära dels att djuren måste gödas mer
för att uppnå önskad köttvikt, dels att de förebyggande effekterna försvinner så
att det sker en ökning av sjukdomar hos djur som tidigare var vid god hälsa samt
att uppfödarnas kostnader för veterinärvård ökar.

96

Hedwig Kerckhove och Paul Lambert är lantbrukare och föder upp grisar till
slaktvikt. De har i sin interventionsinlaga gjort gällande att förbudet mot att
använda virginiamycin från den 1 juli 1999 oundvikligen kommer att åsamka
dem ekonomisk skada. De har uppgett att förbudet i den omtvistade förordningen kommer att medföra minskad fertilitet hos suggor, långsammare tillväxt
hos djuren, ökade produktionskostnader på grund av det extra foder som krävs
och hanteringen av ytterligare gödselslam och att förebyggande behandling sker
allt oftare. De har även bestritt kommissionens påstående att virginiamycin inte
längre finns tillgängligt för användning i suggfoder sedan juni månad år 1998.

97

Sökanden har, med stöd av Fedesa och Fefana i detta avseende, även åberopat
förbudets negativa följder för djurens välbefinnande. Virginiamycin ökar
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påtagligt djurens välbefinnande på ett flertal olika sätt, genom att bevara djurens
hälsa i näringshänseende, genom att skydda djuren mot olika matsmältningssjukdomar och genom att minska stressen. Dessa påståenden bekräftas av de
statistiska konstateranden som gjorts i Sverige efter förbudet mot antibiotiska
fodertillsatser år 1986.

98

Slutligen har sökanden, liksom Fedesa och Fefana, åberopat förbudets negativa
följder för miljön. Virginiamycin gör det nämligen möjligt för djuren att smälta
maten på ett effektivare sätt, och minskar på så sätt den tid som krävs för att
djuren skall uppnå den storlek och vikt som krävs för slakt. Minskningen av den
mängd foder som krävs under djurens tillväxt minskar den totala mängden
avfallsprodukter, vilket i sin tur minskar mängden skadliga ämnen, som
exempelvis kväve och fosfater, som släpps ut i naturen. Även vatten- och
luftkvaliteten påverkas av detta.

99

Rådet har bestritt att kravet på skyndsamhet är uppfyllt. Det anser nämligen att
sökanden inte har styrkt att den skada som Rixensart-fabriken påstås lida på
grund av att den omtvistade förordningen träder i kraft är irreparabel och
äventyrar fabrikens själva existens, eller att skadan är irreparabel för sökanden
själv och äventyrar sökandens själva existens.

100 I det sammanhanget har rådet uppgett att påståendet om att andra aktörer än den
part som ansöker om en interimistisk åtgärd lider irreparabel skada skall stödjas
av uppgifter som styrker att det i sin tur orsakar sökanden irreparabel skada.
Republiken Finland anser att man vid bedömningen av kravet på skyndsamhet
inte kan beakta eventuell skada som orsakas parter som inte deltar i detta
förfarande.
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101 Rådet anser att sökandens påståenden inte styrker att en tillfällig minskning av
försäljningen av virginiamycin, till dess målet rörande huvudsaken avgörs,
nödvändigtvis kommer att leda till att Rixensart-fabriken omedelbart stängs.

102 Enligt rådet medför den omtvistade förordningen inte att virginiamycin kommer
att försvinna från samtliga marknader, eftersom produkten fortfarande kan säljas
på marknader utanför gemenskapen. Rådet har i det avseendet framhållit att
dessa marknader utgör 62 procent av den nuvarande försäljningsvolymen och att
Rixensart-fabriken är den enda fabriken i världen som tillverkar denna produkt.
Att en del av försäljningen försvinner medför inte att det blir nödvändigt att
omedelbart eller inom mycket kort tid upphöra med all tillverkning av
virginiamycin i fabriken.

103 Rådet anser vidare att sökanden inte har styrkt att Rixensart-fabriken inte kan
användas för andra ändamål, särskilt för tillverkning av andra produkter. Rådet
har noterat att inte något av sökandens påståenden har styrkts av obestridliga
bevis (förutom ett särskilt vittnesmål), trots att det är allmänt känt att det vid
fabriken tidigare har tillverkats andra produkter än virginiamycin. Fram till dess
gemenskapen förbjöd det, genom kommissionens direktiv 97/72/EG av den
15 december 1997 om ändring av rådets direktiv 70/524 (EGT L 351, s. 55),
tillverkades ardacin vid denna fabrik, en annan tillsats som även användes som
tillväxtmedel.

104 Enligt rådet har sökanden dessutom inte styrkt att den förväntade försäljningsminskningen av produkten kommer att ha direkta och irreparabla följder för
sysselsättningen, vare sig vid fabriken eller i regionen. Pfizer har särskilt inte
förklarat varför bolaget i detta skede nödvändigtvis är tvunget att säga upp eller
permittera arbetstagare. Enligt rådet är detta en följd av ett självständigt beslut
som fattats av Pfizer självt.

105 Rådet anser även att sökanden inte har styrkt att den skada som påstås ha
orsakats Rixensart-fabriken är sådan att Pfizers själva existens äventyras. Rådet
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har påpekat att Rixensart-fabriken inte är den enda fabriken som detta bolag äger
i Belgien och att bolagets verksamhet i detta land inte bara avser tillverkning av
virginiamycin. För att bedöma risken för att en part åsamkas allvarlig och
irreparabel skada skall hela koncernens ekonomiska ställning beaktas (beslut av
förstainstansrättens ordförande av den 10 december 1997 i mål T-260/97 R,
Camar mot kommissionen och rådet, REG 1997, s. II-2357, punkt 36, och beslut
av domstolens ordförande av den 15 april 1998 i mål C-43/98 P(R), Camar mot
kommissionen och rådet, REG 1998, s. 1-1815, punkt 36).

106 Intervenienterna har instämt helt med rådets argumentation.

107 Vad beträffar uppfödarnas intressen har emellertid kommissionen noterat att det
finns ett visst antal andra tillväxtmedel som är utmärkta substitut för samtliga
typer av kreatursbesättningar och som fortsätter att vara tillåtna, eftersom
kommissionen inte har godtagit Konungariket Sveriges begäran om ett generellt
förbud mot användningen av antibiotika som tillväxtmedel. Uppskattningarna av
den ekonomiska skada som uppfödarna har åberopat kan endast beaktas i
förevarande fall om dessa avser återkallandet av tillstånd för virginiamycin och
om sugguppfödning inte beaktas i dessa. Det faktum att det finns substitut
medför att de påstått negativa följderna för djurens välbefinnande och miljön
saknar betydelse.

108 Konungariket Danmark har uppgett att sökanden kan behålla mer än 70 procent
av den nuvarande försäljningen av virginiamycin. I det avseendet har det citerat
Pfizers årsredovisning för år 1998 där det anges att "Stafac är ett effektivt
antibiotikum för att öka viktökningen och förbättra fodrets effektivitet vad gäller
fjäderfän, nötboskap och grisar. Den totala försäljningen år 1998 uppgick till
82 miljoner USD, och försäljningen i Västeuropa uppgick till 24 miljoner USD".
Sökanden har inte styrkt att Rixensart-fabriken inte kommer att kunna överleva
med hjälp av en sådan marknad, vars årliga värde uppgår till 58 miljoner USD.
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109 Konungariket Danmark betvivlar dessutom att sökanden inte skulle kunna återta
de marknadsandelar som den förlorat på grund av det tillfälliga förbudet om den
skulle ha framgång i målet rörande huvudsaken. Det har konstaterats att
marknadsandelen för virginiamycin i Danmark har varierat kraftigt från år till år
under åren 1989 till 1997. Detta kan förklaras av behovet av att undvika att en
långvarig användning av ett visst antibiotikum på en kreatursbesättning orsakar
selektion av bakterier som är resistenta mot antibiotikumet i fråga. Eftersom
tylosin, spiramycin och zinkbacitracin förbjöds samtidigt som virginiamycin, är
det högst troligt att virginiamycin skulle återta sina marknadsandelar efter ett
förbud på tre eller fyra år, om det under tiden har styrkts att användningen av
produkten inte har några negativa följder för hälsan.

no Konungariket Danmark anser, med stöd av sifferuppgifterna i Pfizers årsredovisning för år 1998, att omsättningen från avdelningen för "djurhälsovård" och från
hela Pfizer-koncernen samt Pfizer-koncernens vinst tyder på att sökanden inte
kommer att orsakas allvarlig och irreparabel skada på grund av förbudet mot
virginiamycin.

1 1 1Konungariket Danmark har slutligen, beträffande förbudets följder för de
lantbrukare som använder virginiamycin i sin verksamhet, understrukit att
producenterna kan uppnå lika goda produktionsresultat som när de använder
antibiotiska tillväxtmedel genom att använda icke-antibiotiska tillväxtmedel eller
genom att ändra produktionen. Det har i det hänseendet åberopat studier som
gjorts i Danmark.

Intresseavvägningen

112Med hänvisning till beslut av förstainstansrättens ordförande av den 3 juni 1996
i mål T-41/96 R, Bayer mot kommissionen (REG 1996, s. II-381), anser
sökanden att det ankommer på rätten i det interimistiska förfarandet att jämföra
de konsekvenser som den omtvistade förordningen medför för sökanden, de
parter som intervenerat till stöd för sökandens yrkanden och tredje man, som har
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intresse av att den begärda åtgärden beviljas, med de fördelar för folkhälsan som
förordningen påstås medföra. Rätten skall således göra en avvägning mellan en
garanterad skada — nämligen att Pfizers verksamhet avseende virginiamycin
tillintetgörs, att de som arbetar där förlorar sina arbeten, att uppfödarna hindras
från att dra fördel av ett tillväxtmedel som bevisligen bidrar till djurens
välbefinnande — och en teoretisk risk som inte har bevisats. Vid avvägningen
mellan dessa tillförlitliga uppgifter respektive de spekulationer som den
omtvistade förordningen är grundad på, skall det beaktas att virginiamycin i
nästan trettio år har använts i fodertillsatser och inte har orsakat något fall av
infektion på grund av antibiotikaresistenta bakterier vare sig hos djur eller
människor, samt att synercid — ett antibiotikum inom streptogramingruppen —
för närvarande inte finns på marknaden samt att det inte har styrkts att
virginiamycin påverkar människors hälsa. För att bedöma om de begärda
interimistiska åtgärderna medför en oacceptabel risk skall slutligen SCAN:s
yttrande av den 10 juli 1998 samt erkända experters synpunkter beaktas.
Kommissionens officiella ståndpunkt ligger i linje med sökandens ansökan,
eftersom institutionen i november år 1998 garanterade att det inte skulle vidtas
någon åtgärd innan forskarna hade slutfört pågående studier.

1 1 3Sökanden har även understrukit den omständigheten att det i den omtvistade
förordningen anses att den fortsatta användningen av virginiamycin under en
tillfällig period inte medför någon risk för allmänheten, eftersom användningen
tillåts under det första halvåret år 1999, utom i Danmark och Sverige. Övergångsperioden kan därför förlängas fram till dess förstainstansrätten avgör målet
rörande huvudsaken. I förordningen dras inte slutsatsen att virginiamycin utgör
en överhängande risk för människors hälsa, eftersom lagstiftaren har bevarat
möjligheten att godkänna produkten efter en vetenskaplig undersökning.

114Slutligen har sökanden understrukit skillnaderna mellan förevarande fall och
målet avseende bovin spongiform encefalopati, som gav upphov till beslutet i det
ovannämnda målet Förenade kungariket mot kommissionen (särskilt punkterna 52, 59, 60 och 61). I det målet gjorde nämligen domstolen en avvägning
mellan å ena sidan den skada som kunde åsamkas Förenade kungarikets intressen
beträffande exportmarknaderna för nötkött och å andra sidan övriga berörda
parters intressen. Domstolen var särskilt noga med att fastställa "huruvida djurs
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och människors hälsa faktiskt var utsatt för en allvarlig risk" (punkterna 52 och
59), vilket kommissionen hävdade. Domstolen påpekade att en dödlig sjukdoms
överförbarhet till människan "inte längre ansågs vara en teoretisk möjlighet"
(punkt 60). En djursjukdom — bovin spongiform encefalopati — ansågs nu som
"den sannolikaste förklaringen" till den nya varianten av Creutzfeldt-Jakobs
sjukdom hos människor (samma punkt). "De upplysningar som beaktades av
kommissionen då den antog [det omtvistade beslutet] var således av särskilt
allvarlig art" (punkt 61). Slutligen avslogs ansökan om interimistiska åtgärder,
eftersom det med stöd av en giltig vetenskaplig slutsats hade fastslagits att det
förelåg allvarlig risk för folkhälsan.

115Vad gäller den omtvistade förordningen är omständigheterna andra enligt
sökanden. Det är ostridigt att djurs och människors hälsa inte är utsatt för en
allvarlig risk. Oron för antibiotikaresistens på grund av användningen av
virginiamycin är nämligen grundad på ett teoretiskt antagande. De uppgifter som
kommissionen har tillgång till är inte särskilt allvarliga vad gäller virginiamycin.

ne Sökanden anser att om det inte beviljas uppskov med verkställigheten kommer
den omtvistade förordningen att medföra ett definitivt förbud mot virginiamycin,
därefter kommer fabriken att försvinna, och med den de anställda, teknikerna,
försäljningspersonalen, kunderna och de uppfödare som är användare. Uppskov
med verkställigheten av den omtvistade förordningen skulle däremot vara en
tillfällig åtgärd. Om det inte bekräftas att riskerna föreligger kan produkten
fortsätta att tillverkas och säljas på marknaden. Om riskerna däremot bekräftas
av forskarna och anses utgöra en verklig anledning till oro, kan produkten
förbjudas efter en objektiv och öppen bedömning av bevisen.

117 Sökanden har, efter att ha gjort en avvägning av samtliga ovannämnda
omständigheter, dragit slutsatsen att intresseavvägningen väger över till fördel
för att studierna i fråga skall fullgöras och att dessa, vilka utförs med full insyn,
kommer att leda till den väl underbyggda slutsatsen att det är önskvärt att
fortsätta att använda virginiamycin. Med andra ord anser sökanden att rätten
skall bevilja uppskov med verkställigheten av den omtvistade förordningen till
dess målet rörande huvudsaken avgörs eller, i förekommande fall, till dess de tre
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huvudsakliga vetenskapliga undersökningarna (nämligen övervakningsprogrammet, rapporten från tvärvetenskapliga styrkommittén rörande antibiotikaresistens och studierna som utförts med stöd av direktiv 96/51) har slutförts och
slutsatserna har analyserats av institutionerna.

1 1 8Enligt rådet väger en intresseavvägning över till fördel för att behålla den
omtvistade förordningen, eftersom detta intresse inte kan jämföras med
sökandens intresse av uppskov med verkställigheten av förordningen (beslutet i
det ovannämnda målet Förenade kungariket mot kommissionen, punkt 90, och
beslut av domstolens ordförande av den 24 september 1996 i de förenade målen
C-239/96 R och C-240/96 R, Förenade kungariket mot kommissionen,
REG 1996, s. I-4475). Även om det skulle medges att sökandens ekonomiska
intressen kan skadas, är en sådan skada emellertid inte av större vikt än den
allvarliga skada för folkhälsan som uppskov med verkställigheten av det
omtvistade beslutet skulle kunna medföra, och som inte skulle kunna avhjälpas
för det fall talan i saken senare ogillas (beslut av den 12 juli 1996 i det
ovannämnda målet Förenade kungariket mot kommissionen, punkt 92). Den
eventuella skada som åsamkas Pfizers ekonomiska intressen är nämligen inte av
större vikt än den potentiellt allvarliga skada för folkhälsan som kan uppstå om
man fortsätter att regelbundet använda virginiamycin som tillväxtmedel.

119 De parter som intervenerat till stöd för rådets yrkande delar denna uppfattning.

Rättens bedömning

Upptagande till sakprövning

120En ansökan om interimistiska åtgärder kan enligt artikel 104.1 andra stycket i
rättegångsreglerna endast prövas om den inges av en part i ett mål som är
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anhängigt vid förstainstansrätten. Denna regel är inte bara en formalitet, utan
förutsätter att talan i sak, som ansökan om interimistiska åtgärder hänför sig till,
faktiskt kan prövas av förstainstansrätten.

121 Enligt fast rättspraxis skall frågan om talan kan tas upp till sakprövning i princip
inte prövas i ett interimistiskt förfarande, för att inte föregripa prövningen av
saken i målet. Det kan emellertid visa sig nödvändigt att fastställa om vissa
omständigheter föreligger som gör det möjligt att dra slutsatsen att talan rörande
huvudsaken, som yrkandet om interimistiska åtgärder hör till, kan prövas, när
det, såsom i detta fall, har hävdats att det är uppenbart att en sådan talan inte kan
tas upp till prövning (se bland annat beslut av domstolens ordförande av
den 27 januari 1988 i mål 376/87 R, Distrivet mot rådet, REG 1988, s. 209,
punkt 21, och av den 13 juli 1988 i mål 160/88 R, Fédération européenne de la
santé animale m.fl. mot rådet, REG 1988, s. 4121, punkt 22; beslut av
förstainstansrättens ordförande av den 15 mars 1995 i mål T-6/95 R, Cantine
dei colli Berici mot kommissionen, REG 1995, s. II-647, punkt 26, och av
den 22 december 1995 i mål T-219/95 R, Danielsson m.fl. mot kommissionen,
REG 1995, s. 11-3051, punkt 58; beslut av ordföranden på förstainstansrättens
femte avdelning av den 28 april 1999 i mål T-11/99 R, Van Parys m.fl. mot
kommissionen, REG 1999, s. 11-1355, punkt 50).

122 Enskilda har enligt artikel 173 fjärde stycket i EG-fördraget rätt att föra talan
mot varje beslut som, fastän det har utfärdats i form av en förordning, direkt och
personligen berör dem. Syftet med denna bestämmelse är bland annat att
förhindra att gemenskapsinstitutionerna, genom att välja förordningens form,
skall kunna beröva en enskild hans möjlighet att föra talan mot ett beslut som
berör honom direkt och personligen och att på så sätt klargöra att valet av form
inte kan ändra en rättsakts beskaffenhet (se bland annat förstainstansrättens dom
av den 9 april 1997 i mål T-47/95, Terres rouges m.fl. mot kommissionen,
REG 1997, s. II-481, punkt 39).

123 I förevarande mål tas genom den omtvistade förordningen fyra angivna
antibiotika bort från förteckningen i bilaga B till direktiv 70/524 och det införs
ett förbud mot att sälja dessa i samtliga medlemsstater i gemenskapen från och
med den 1 januari 1999 eller den 1 juli 1999 enligt artikel 3 i förordningen.
Såsom framgår av tjugosjunde övervägandet i ingressen till förordningen var
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skälet för att återkalla tillståndet för dessa fyra antibiotika att skydda människors
hälsa. Det är således inte bara riktat till tillverkarna av de berörda produkterna,
utan även till användarna och mer generellt till Europeiska unionens hela
befolkning. Förordningen utgör således en åtgärd med allmän giltighet i den
mening som avses i artikel 189 i EG-fördraget (nu artikel 249 EG).

124 Det är dock inte uteslutet att en bestämmelse som till sin beskaffenhet och
räckvidd har normativ karaktär kan beröra en fysisk eller juridisk person
personligen, om bestämmelsen angår personen på grund av vissa egenskaper som
är utmärkande för denne eller på grund av en faktisk situation som särskiljer
denne i förhållande till alla andra personer och därigenom försätter personen i en
ställning som motsvarar den som gäller för en person som ett beslut är riktat till
(domstolens dom av den 18 maj 1994 i mål C-309/89, Codorniu mot rådet,
REG 1994, s. 1-1853, punkt 19, och förstainstansrättens beslut av den
26 mars 1999 i mål T-114/96, Biscuiterie-confiserie LOR mot kommissionen
och Confiserie du Tech mot kommissionen, REG 1999, s. 11-913, punkt 30).

125 I detta förfarande är det i det avseendet tillräckligt att påpeka följande: Sökanden
befinner sig i en unik situation, eftersom sökanden är den enda tillverkaren av
virginiamycin i världen, och i den egenskapen är sökanden vetenskapligt och
ekonomiskt sett inblandad i övervakningsprogrammet för mikrobiell resistens
hos djur som erhållit antibiotika, som administreras av kommissionen sedan april
månad år 1998, och den omtvistade förordningen riskerar att sätta i fråga
trovärdigheten av övervakningsprogrammets resultat.

126 Det är för övrigt ostridigt att den omtvistade förordningen direkt berör sökanden.

127 Det föreligger följaktligen viktiga omständigheter som gör att rätten anser att det
inte är uteslutet att den omtvistade förordningen direkt och personligen berör
sökanden, och att sökanden således kan väcka talan om ogiltigförklaring av
denna förordning med stöd av artikel 173 fjärde stycket i fördraget. Följaktligen
kan ansökan om interimistiska åtgärder tas upp till sakprövning.
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Huruvida åtgärderna vid ett första påseende framstår som befogade (fumus boni
juris)

ns Förstainstansrätten konstaterar att parterna har helt olika uppfattningar om
under vilka villkor de behöriga myndigheterna, såsom en försiktighetsåtgärd, kan
återkalla tillståndet för ett antibiotikum, vilket får till följd att försäljningen av
detta antibiotikum förbjuds i hela gemenskapen.

129 Sökanden anser nämligen att om det föreligger osäkerhet i vetenskapligt
hänseende är försiktighetsprincipen tillämplig utan att man behöver vänta på
resultaten från den vetenskapliga forskning som påbörjats, när det krävs ett
agerande mot en oacceptabel risk för människors hälsa. Detta villkor är dock
enligt sökanden inte uppfyllt i detta fall, eftersom det inte har styrkts att det
föreligger en risk för människors hälsa som orsakats av användningen av
virginiamycin som fodertillsats.

130 Rådet har däremot understrukit att det huvudsakliga syftet med den omtvistade
förordningen var att, genom att återkalla tillståndet för fyra antibiotika,
säkerställa skyddet för människors hälsa mot de faktiska och potentiella riskerna
med en ökad antimikrobiell resistens inom humanmedicinen som orsakas av
regelbunden användning av antibiotika, däribland virginiamycin, vid djuruppfödning. Initiativet skall ses som en förebyggande skyddsåtgärd, som skall
bedömas mot bakgrund av undersökningarna och övervakningsprogrammet.
Rådet anser, med stöd av kommissionen och de intervenerande medlemsstaterna,
i huvudsak att när det råder osäkerhet om förekomsten av risker för människors
hälsa eller omfattningen av dessa risker, måste institutionerna kunna vidta
skyddsåtgärder utan att behöva vänta på att det fullt ut visas att sådana risker
faktiskt föreligger eller hur allvarliga de är. I detta fall har experterna visserligen
inte kunnat fastställa hur pass stor hälsorisken är, men det framgår av rapporter
från WHO, kommittén vid House of Lords (Förenade kungariket), det nederländska hälsorådet och Köpenhamn-rekommendationerna om antimikrobiell
resistens, att det finns risk för korsresistens och det rekommenderas ett förbud
mot att de berörda antibiotika används som tillväxtmedel.
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131 Om förstainstansrätten skulle fastslå att rådet har begått ett fel vid tolkningen av
tillämpningsvillkoren för försiktighetsprincipen, skulle ett sådant konstaterande, .
under de omständigheter som föreligger i detta mål, vara avgörande för
bedömningen av hur omfattande risken är för människors hälsa, vilken kan
motivera att tillståndet för virginiamycin som fodertillsats återkallas.

132 Sökandens mycket detaljerade argument i denna fråga, vilka stöds av ett stort
antal bilagor, kräver således en noggrann prövning, vilken inte kan göras inom
ramen för detta interimistiska förfarande.

133 Av detta följer att sökandens grund, som i huvudsak avser att försiktighetsprincipen har åsidosatts, vid ett första påseende inte kan anses helt ogrundad,
utan motiverar att rätten prövar övriga villkor för att bevilja interimistiska
åtgärder.

Kravet på skyndsamhet och intresseavvägningen

134 Enligt fast rättspraxis skall kravet på skyndsamhet avseende en ansökan om
interimistiska åtgärder bedömas med beaktande av om det är nödvändigt att fatta
ett interimistiskt beslut för att undvika att den som ansöker om den interimistiska
åtgärden åsamkas allvarlig skada som inte kan avhjälpas. Det ankommer på
denna part att bevisa att den inte kan avvakta utgången av talan i huvudsaken
utan att lida skada som medför allvarliga följder som inte kan avhjälpas (beslutet
i det ovannämnda målet Prayon-Rupel mot kommissionen, punkt 36).

135 I förevarande mål har sökanden åberopat en skada som i huvudsak består av två
delar. Den omtvistade förordningens verkställighet kommer att orsaka sökanden
skada, men även orsaka tredje man och miljön skada.
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136 För det första kan rätten vid bedömningen av kravet på skyndsamhet endast
beakta den påstådda allvarliga och irreparabla skada som uppskovet med
verkställigheten har till syfte att förhindra i den mån sådan skada kan orsakas
intressena hos de parter som ansöker om den interimistiska åtgärden. Av detta
följer att den skada som verkställigheten av den omtvistade rättsakten kan orsaka
en annan part än den som ansöker om den interimistiska åtgärden i förekommande fall endast kan beaktas av rätten vid avvägningen mellan de
föreliggande intressena. Den skada som eventuellt kan orsakas tredje man eller
miljön, vilken sökanden har åberopat, kan således endast beaktas vid bedömningen av detta villkor för uppskov med verkställigheten.

137 För det andra skall det bedömas vilka följder tillämpningen av den omtvistade
förordningen kommer att få för Rixensart-fabriken och sökandens situation.
Enligt fast rättspraxis kan inte en rent ekonomisk skada anses irreparabel eller
ens som en skada som är svår att avhjälpa, förutom i undantagsfall, eftersom den
senare kan ersättas ekonomiskt (beslut av domstolens ordförande av den 18 oktober 1991 i mål C-213/91 R, Abertal m.fl. mot kommissionen, REG 1991,
s. 1-5109, punkt 24, och beslut av förstainstansrättens ordförande av den 7 november 1995 i mål T-168/95 R, Eridania mil. mot rådet, REG 1995, s. 11-2817,
punkt 42).

138 Enligt dessa principer är det endast berättigat att bevilja uppskov med verkställigheten, under de omständigheter som föreligger i detta mål, om det framgår att
sökanden skulle riskera att hamna i en situation som — om den begärda åtgärden
inte vidtas — innebär att sökandens själva existens äventyras eller att dess
marknadsandelar oåterkalleligt förändras.

139 För att fastställa huruvida verkställigheten av den omtvistade förordningen kan
äventyra sökandens existens skall det fastställas vilka följder verkställigheten kan
medföra för dels Rixensart-fabriken, dels sökandens ekonomiska bärkraft.
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140 Sökanden har hävdat att den minskade tillverkningen av virginiamycin som den
omtvistade förordningens verkställighet kommer att orsaka, och följaktligen
försäljningsminskningen av denna produkt, oundvikligen kommer att medföra
att fabriken stängs inom kort. Sökanden har i det hänseendet hävdat att den
kommer att tvingas att omedelbart minska tillverkningen med mer än 50 procent
och till följd av detta tvingas att säga upp anställda.

141 Mot bakgrund av omständigheterna i förevarande mål anser rätten att det inte
framgår av uppgifterna i handlingarna i målet att fabriken måste stängas inom
kort som en oundviklig följd av att den omtvistade förordningen träder i kraft.

142 Även om det skulle antas att Rixensart-fabriken inte kan användas för tillverkning av andra ämnen än virginiamycin, vilket sökanden har hävdat, medför den
omtvistade förordningen endast ett förbud mot försäljning av virginiamycin i
gemenskapen. Denna produkt kan således fortsätta att tillverkas för försäljning
på andra marknader än gemenskapsmarknaden.

143 Det framgår av handlingarna i målet att Rixensart-fabriken är den enda fabriken i
världen som tillverkar virginiamycin och att detta antibiotikum säljs under
benämningen Stafac inte bara i Västeuropa, utan även i Nordamerika,
Latinamerika, Asien, Central- och Östeuropa samt i Afrika.

144 Enligt Pfizer-koncernens årsredovisning för år 1998 uppgick den totala försäljningen av Stafac till 82 miljoner USD, och försäljningen i Västeuropa uppgick till
24 miljoner USD. Försäljningen av virginiamycin på andra marknader än
marknaden för Västeuropa uppgick således till 58 miljoner USD år 1998.
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145 Sökanden har dessutom uppgett att 38 procent av den nuvarande försäljningen av
virginiamycin sker i de femton medlemsstaterna i Europeiska unionen.

146 Rätten anser att det inte kan hävdas att försäljningsminskningen till följd av att
den omtvistade förordningen verkställs, oavsett om den anges i volym eller värde,
oundvikligen kommer att medföra att all tillverkning av virginiamycin upphör
inom kort. Även om produktionskostnaderna vid Rixensart-fabriken ökar på
grund av att det blir omöjligt att sälja virginiamycin i gemenskapen och
följaktligen leder till en minskad vinst för sökanden från försäljningen av denna
produkt eller till och med en ekonomisk förlust, är ett sådant påstående inte
tillräckligt för att styrka att det föreligger en överhängande risk för att Rixensartfabriken kommer att stänga.

147 Sökanden har även hävdat att den omtvistade förordningens verkställighet
oundvikligen kommer att medföra att de arbetstagare som arbetar i Rixensart
sägs upp, och den har gjort gällande att det kommer att påverka sysselsättningen
hos underleverantörerna. Sökanden har uppgett att den har utarbetat en plan för
uppsägning av 31 personer som arbetar i Rixensart och att den rådande
osäkerheten medför att tjänstemännen lämnar fabriken.

148 Såsom framgår av handlingarna i målet är 173 personer direkt anställda vid
Rixensart-fabriken. Minskningen av antalet anställda skulle således beröra
18 procent av dem som är direkt anställda i fabriken.

149 En sådan åtgärd är dock inte sådan att den medför att Rixensart-fabriken stängs.
Förutom att det framstår som föga sannolikt att sökanden inte kan bära den
ekonomiska börda som det medför att hålla 31 personer i arbete till dess målet
rörande huvudsaken avgörs, skall det konstateras att dessa uppsägningar inte är
tillräckliga för att styrka att sökanden ofrånkomligen kommer att förlora knowhow, och därför kommer att vara tvungen att upphöra med all verksamhet.
Fabriken kommer att fortsätta ha 142 personer direkt anställda, vilket inte har
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hävdats vara för få för att fabriken skall kunna fungera på ett sådant sätt att man
kan fortsätta med tillverkningen av virginiamycin för försäljning på andra
marknader än gemenskapsmarknaden. I bilaga 10 till ansökan om interimistiska
åtgärder finns ett uttalande av tillförordnade personalchefen vid Rixensartfabriken, enligt vilket de planerade uppsägningarna avser anställda som kan gå i
förtidspension och personal som har tillfälliga anställningsavtal eller provanställningar. Slutligen kan det inte hävdas att det faktum att kompetent personal
vid Rixensart-fabriken frivilligt lämnar företaget endast beror på den omtvistade
förordningen, eftersom sökanden fortfarande har möjlighet att genom sociala
åtgärder behålla den personal som den för övrigt anser har starka band till
fabriken.

150 De följder som sökanden har hävdat kommer att drabba underleverantörerna på
grund av den minskade verksamheten vid Rixensart-fabriken kan för övrigt inte
beaktas av förstainstansrätten i det interimistiska förfarandet. Sådana skador
drabbar tredje man och skall följaktligen bedömas vid intresseavvägningen. Det
har dessutom inte styrkts att dessa underleverantörer utför ekonomisk verksamhet endast åt Rixensart-fabriken eller, om så är fallet, att de inte kommer att
kunna sälja sina tjänster till andra företag.

151 Det har inte heller styrkts att den personal som sköter försäljningen av
virginiamycin i ett flertal medlemsstater inte kan ställa om verksamheten för
att främja försäljningen av andra av sökandens produkter eller till och med
produkter från andra bolag inom Pfizer-koncernen.

152 Det skall även noteras att lönsamheten av de investeringar som skett eller
planerats i Rixensart-fabriken endast delvis har påverkats av den omtvistade
förordningen, eftersom virginiamycin fortfarande kommer att kunna säljas
utanför gemenskapen.
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153 Vad därefter beträffar frågan huruvida sökandens ekonomiska bärkraft skadas av
att det blir omöjligt att sälja virginiamycin i gemenskapen, skall det konstateras
att sökanden kommer att kunna fortsätta att sälja denna produkt utanför
gemenskapen efter den 1 juli 1999, eftersom förbudet är begränsat till gemenskapen. Med hänsyn till resultatet för år 1998 (se ovan punkt 144) är det inte
uteslutet att försäljningen av denna produkt kan göra det möjligt för sökanden att
uppnå 70 procent av den omsättning som sökanden hade under det året.

154 Vid sammanträdet ingav sökanden diagram över försäljningsutvecklingen efter
förbudet mot att sälja virginiamycin i gemenskapen, samt prognoser över
kostnadsstrukturen och de ekonomiska resultaten för år 2000. Av dessa framgår
att försäljningen kommer att minska väsentligt i värde och att resultatet för
år 2000 kommer att innebära en ekonomisk förlust (0,7 miljoner USD), vad
gäller virginiamycin.

155 En sökandes faktiska situation kan dock bedömas med hänsyn till hur den
koncern som sökanden tillhör fungerar (beslut av domstolens ordförande av
den 7 mars 1995 i mål C-12/95 P, Transacciones Marítimas m.fl. mot kommissionen, REG 1995, s. I-467, punkt 12, och av den 15 april 1998 i det
ovannämnda målet Camar mot kommissionen och rådet, punkt 36; beslut av
förstainstansrättens ordförande av den 4 juni 1996 i mål T-18/96 R, SCK och
FNK mot kommissionen, REG 1996, s. II-407, punkt 35, och av den 10 december 1997 i det ovannämnda målet Camar mot kommissionen och rådet,
punkt 50).

156 Det anges i årsredovisningen från år 1998 att avdelningen för "djurhälsovård"
inom Pfizer-koncernen hade en omsättning (revenues) på 1 314 miljoner USD.
Av detta följer att värdet av försäljningen av virginiamycin utgjorde 6 procent av
den totala försäljningen av produkter inom detta verksamhetsområde. Som en
kommentar till den omtvistade förordningens förbud mot Stafac i gemenskapen
anges följande i årsredovisningen från år 1998: "Vi tror inte att förbudet mot
försäljning av virginiamycin kommer att ha någon märkbar inverkan på det
framtida resultatet av vår verksamhet."
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157 Av uppgifterna i årsredovisningen från år 1998 framgår även att värdet av
sökandens försäljning i Västeuropa av Stafac under år 1998 uppgick till
24 miljoner USD, vilket utgör 0,2 procent av Pfizer-koncernens nettoförsäljning
(net sales) år 1998, vars värde uppgick till 12 677 miljoner USD.

158 Även om det inte framgår av handlingarna i målet hur stor andel av hela Pfizerkoncernens verksamhet som sökandens verksamhet utgör, anser rätten mot
bakgrund av ovannämnda omständigheter och rättspraxis att den ekonomiska
skada som sökanden kommer att åsamkas inte är sådan att sökanden inte längre
kommer att kunna fortsätta sin verksamhet till dess målet rörande huvudsaken
avgörs.

159 Vad beträffar förbudets följder för marknadsandelarna, skall det göras åtskillnad
mellan marknaderna utanför gemenskapen och gemenskapsmarknaden.

160 Sökanden har åberopat att försäljningen kommer att minska i stater som inte är
medlemmar i unionen till följd av gemenskapslagstiftningen. Rätten anser att ett
sådant argument endast kan åberopas med framgång för att fastställa att det
föreligger krav på skyndsamhet att bevilja uppskov med verkställigheten av den
omtvistade rättsakten om uppskov med verkställigheten skulle kunna förhindra
att den påstådda skadan uppstår. Det har emellertid på intet sätt styrkts att den
interimistiska åtgärden, om den beviljas, skulle hindra de berörda staterna från
att förbjuda försäljningen av virginiamycin på deras territorium. Om förbudet
mot virginiamycin i gemenskapen vidare får till följd att försäljningen minskar i
andra länder, eller att försäljningen rent av förbjuds, är skadan inte en direkt följd
av den omtvistade förordningen, utan en direkt följd av de beslut som fattats av
behöriga nationella myndigheter för att på ett oberoende sätt säkerställa skyddet
för människors hälsa. Under dessa omständigheter ankommer det på sökanden
att väcka talan vid nationell domstol för att pröva lagenligheten av de beslut som
påstås medföra ekonomisk skada för sökanden. Det särskilda argument som
sökanden framförde vid sammanträdet, enligt vilket det förbud som föreskrivs i
förordningen kommer att få följder i Förenta staterna, vars lagstiftning förbjuder
försäljning i Förenta staterna av produkter som inte får säljas i tillverkningslandet, kan således inte godtas.
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161 Sökanden har även hävdat att den riskerar att förlora sin produkts marknadsandelar i gemenskapen. Det kan dock inte anses att dessa marknadsandelar
äventyras på ett irreparabelt sätt. Även om virginiamycin kommer att förlora sin
marknadsandel på gemenskapsmarknaden till konkurrerande produkter efter
den 1 juli 1999 finns det inte något bland handlingarna i målet som tyder på att
det skulle vara omöjligt för produkten i fråga att återta sin tidigare ställning.

162 I det avseendet noterar rätten att förbudet inte är definitivt, eftersom det i
artikel 2 i förordningen föreskrivs en ny granskning av bestämmelserna i den
omtvistade förordningen före den 31 december 2000 på grundval av de resultat
som erhållits från olika undersökningar om utveckling av resistens genom
användning av dessa antibiotika, och av övervakningsprogrammet för mikrobiell
resistens hos djur som erhållit antibiotika.

163 De parter som intervenerat till stöd för sökanden — Asovac och Anprogapor,
Fedesa och Fefana, Hedwig Kerckhove och Paul Lambert — har gjort gällande
att kvaliteten på virginiamycin är mycket uppskattad av dem som använder
produkten och att det inte finns någon produkt som är helt utbytbar. Detta har ur
affärsmässig synvinkel visat sig genom en ständigt ökande försäljning av
produkten i gemenskapen. För det fall den omtvistade förordningen inte hade
antagits visar produktens försäljningsutsikter globalt sett och följaktligen inom
gemenskapen, enligt den handling som sökanden ingav vid sammanträdet, att det
skulle ske en mycket väsentlig ökning under de kommande åren. Försäljningen
år 1997 uppgick nämligen till 94,6 miljoner USD, medan försäljningsprognosen
för år 2001 uppgår till 160,7 miljoner USD.

164 Som svar på frågan huruvida det skulle vara omöjligt att återta de marknadsandelar i gemenskapen som övertagits av konkurrenter för det fall förstainstansrätten skulle ogiltigförklara den omtvistade förordningen, uppgav
verkställande direktören för avdelningen "djurhälsa" inom Pfizer-koncernen i
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Europa, som vittnade för sökanden, att det inte skulle vara omöjligt att återta
marknadsandelarna, men att det ekonomiskt sett skulle vara mycket kostsamt.

165 Mot bakgrund av vad som anförts ovan drar rätten slutsatsen att sökanden inte
har lyckats styrka att den kommer att lida allvarlig och irreparabel skada om det
inte beviljas uppskov med verkställigheten av den omtvistade förordningen.

166 Även om sökanden skulle ha styrkt fullt ut att det föreligger allvarlig och
irreparabel skada, ankommer det alltjämt på rätten att göra en avvägning mellan
sökandens intresse, och intresset hos dem som stödjer sökanden, av att förbudet
mot försäljning av virginiamycin i gemenskapen upphävs och andra parters
intresse av att upprätthålla ett sådant förbud. Förutom ekonomiska och sociala
överväganden har sökanden gjort gällande att den omtvistade förordningens
verkställighet kommer att äventyra de undersökningar som för närvarande görs
under kommissionens ledning inom ramen för övervakningsprogrammet och att
det senare kommer att vara omöjligt för sökanden att åberopa resultaten av dessa
undersökningar för att styrka att virginiamycin är oskadligt vid användning som
fodertillsats. De parter som har intervenerat till stöd för sökandens yrkanden har
även ett intresse av att det beviljas uppskov med verkställigheten av den
omtvistade förordningen, eftersom de är företag verksamma inom djuruppfödningsbranschen, nationella sammanslutningar som företräder den europeiska
djurhälsovårdsbranschen, tillverkare av djurhälsovårdsprodukter, nationella
sammanslutningar som företräder branschen för näringstillsatser för djur samt
tillverkare av näringstillsatser för djur, och mer allmänt, eftersom de har åberopat
miljöskydd.

167 Vid denna bedömning skall rätten fastställa om en eventuell ogiltigförklaring av
den omtvistade rättsakten i målet rörande huvudsaken skulle göra det möjligt att
undanröja den situation som skulle uppstå genom den omedelbara verkställigheten av denna rättsakt och omvänt om uppskovet med verkställigheten av denna
rättsakt kan hindra rättsaktens fulla verkan för det fall talan ogillas i sak (se
särskilt beslut av domstolens ordförande av den 11 maj 1989 i de förenade målen
76/89 R, 77/89 R och 91/89 R, RTE m.fl. mot kommissionen, REG 1989,
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s. 1141, punkt 15; beslut av den 12 juli 1996 i det ovannämnda målet Förenade
kungariket mot kommissionen, punkt 89, och beslut av förstainstansrättens
ordförande av den 21 mars 1997 i mål T-41/97 R, Antillean Rice Mills mot
rådet, REG 1997, s. 11-447, punkt 42).

168 I det avseendet skall det påpekas att genomförandet av det övervakningsprogram
som sökanden har deltagit i och vars resultat kommissionen skall beakta när den
före den 31 december år 2000 på nytt granskar bestämmelserna i den omtvistade
förordningen, enligt artikel 2 i nämnda förordning, inte äventyras av att
förordningen verkställs. Enligt de skriftliga och muntliga förklaringar som
parterna har gett planerades ursprungligen att en andra provtagningsomgång av
avföring från fjäderfän och grisar skulle ske inom ramen för programmet i slutet
av år 1999, två år efter den första provtagningsomgången, i en miljö som inte
förändrats mellan de två provtagningsomgångarna. Den miljö där den andra
provtagningsomgången skall göras kommer dock att ha förändrats genom den
omtvistade förordningen, eftersom virginiamycin inte längre kommer att säljas i
gemenskapen från den 1 juli 1999. Även om målsättningarna med övervakningsprogrammet inte kan uppnås enligt de ursprungliga parametrarna har dock en av
kommissionens experter på en fråga från rätten uppgett att den andra provtagningsomgången, trots förändringen av miljön efter den omtvistade förordningens
ikraftträdande, kommer att kunna ge tillräckliga resultat för att man skall kunna
bedöma hur resistens utvecklas med tiden, även om detta blir svårt, vilket
framhållits av en av de experter som sökanden har åberopat.

169 En sådan intresseavvägning skulle hur som helst väga över till fördel för att
behålla den omtvistade förordningen, eftersom intresset av att behålla den
omtvistade förordningen inte kan jämföras med sökandens intresse, och intresset
hos dem som stödjer sökanden, av att erhålla uppskov med verkställigheten av
denna.

170 En sådan skada i affärsmässigt och socialt hänseende som sökanden och de som
stödjer sökanden skulle lida är nämligen inte av större vikt än den skada för
folkhälsan som skulle kunna uppstå vid uppskov med verkställigheten av den
omtvistade förordningen, vilken inte skulle kunna avhjälpas om talan i målet
rörande huvudsaken senare skulle ogillas.
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171 Ur denna synvinkel skall det betonas att kraven på skydd för folkhälsan
obestridligen är mycket viktigare än ekonomiska hänsyn (beslut av den
12 juli 1996 i det ovannämnda målet Förenade kungariket mot kommissionen,
punkt 93, domen i det ovannämnda målet Affish, punkt 43, och förstainstansrättens beslut av den 15 september 1998 i mål T-136/95, Infrisa mot
kommissionen, REG 1998, s. 11-3301, punkt 58).

172 Det har dessutom fastslagits att när det råder osäkerhet om förekomsten av risker
för människors hälsa eller omfattningen av dessa risker, måste institutionerna
kunna vidta skyddsåtgärder utan att behöva vänta på att det fullt ut visas att
sådana risker faktiskt föreligger eller hur allvarliga de är (dom av den 5 maj 1998
i det ovannämnda målet National Farmers' Union m.fl., punkt 63, och i det
ovannämnda målet Förenade kungariket mot kommissionen, punkt 99, samt
domen i det ovannämnda målet Bergaderm och Goupil mot kommissionen,
punkt 66).

173 Utan att på något sätt föregripa förstainstansrättens bedömning av de grunder
som sökanden har åberopat i målet rörande huvudsaken, skall det i detta fall
konstateras att det uttalade syftet med att återkalla tillståndet för virginiamycin
är att förhindra riskerna för en ökad antimikrobiell resistens inom humanmedicinen, till följd av regelbunden användning av ett sådant antibiotikum vid
djuruppfödning. Risken för en ökad antimikrobiell resistens inom humanmedicinen vilar således på antagandet att bakterier som är resistenta mot virginiamycin hos djur kan överföras till människor.

174 Rätten anser att handlingarna i målet ger stöd åt detta antagande.
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175 I rapporten från den konferens som ägnades åt "medicinska följder av användningen av antimikrobikum på djur avsedda som människoföda" som hölls i
Berlin i oktober år 1997 uppgav W H O följande (s. 1):

"Vissa antimikrobiella ämnen som används vid behandling eller som tillväxt-

medel inom jordbruket används även för att kontrollera sjukdomar hos
människor. Andra ämnen utvecklar korsresistens hos bakterier mot antimikrobiella ämnen som används inom humanmedicinen. Det finns allt fler kliniska och
mikrobiologiska bevis för att resistenta bakterier eller avgörande faktorer för
resistens kan överföras från djur till människor, och därigenom orsaka sjukdomar
som är svårare att behandla. På grund av ökningen och spridningen av infektioner
som är resistenta mot antimikrobiella ämnen på sjukhus och i samhället, väcks
frågan huruvida den ökade resistensen kan ha orsakats av användningen av
antimikrobiella ämnen i djuruppfödning.

Det är okänt i vilken omfattning användningen av antimikrobiella ämnen i
fodertillverkningen har medicinsk inverkan på folkhälsan. Trots osäkerheten
finns det dock tillräckligt med bevis för att man skall hysa oro härför. Det är
ostridigt att användningen av antimikrobiella ämnen leder till selektion av
resistenta bakterier och att problemets omfattning bland annat beror på hur länge
och i vilken koncentration det antimikrobiella ämnet har använts."

176 I rapporten anges även följande (s. 6):

"På grund av att det finns ett begränsat antal ämnen som kan användas vid
behandling mot glykopeptidresistenta enterokocker, har man intresserat sig för
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antimikrobiella ämnen som inte tidigare har använts på människor, däribland
läkemedel som tillhör grupper som för närvarande används som tillväxtmedel på
djur. Selektion av en ökad resistens hos enterockocker är därför inte önskvärd,
exempelvis streptograminresistens på grund av användningen av virginiamycin
som fodertillsats."

177 I samma rapport rekommenderade WHO att användningen av samtliga
antimikrobiella ämnen för att främja tillväxt hos djur skall upphöra om detta
ämne används inom humanmedicinen eller är känt för att orsaka selektion av
korsresistens mot antimikrobiella medel som används inom humanmedicinen.

178 I en studie som bifogades som bilaga till Fedesas och Fefanas interventionsinlaga
(Report concerning the use of antibiotics as growth factors in animal feeds, av
Georges Bories och professor P. Louisot), som samtliga parter fick ta del av vid
sammanträdet, anges följande (s. 16):

"Det finns inte någon skarp gräns mellan människor och boskap, först för dem
som i sitt arbete på slakterier och inom köttindustrin kommer i kontakt med
bakterier, och därefter för konsumenter av produkter som härrör från djur. Det
har kunnat konstateras att utbyten sker både av bakterier och gener, särskilt
resistensgener.

... Färska studier har dock visat att det i samma isolerade bakteriestam hos
människor samtidigt förekommer genetiskt material (DNA-fragment) från
bakterier som lever i kommensalism, vilka är typiska för grisar och kycklingar,
vilket tyder på att enterokocker, inklusive Enterococcus faecium, är allmänt
utbredda (ubikvitära)."
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179 En av de experter som sökanden har åberopat uppgav slutligen under sammanträdet att det inte kan uteslutas att bakterier som blivit resistenta mot
virginiamycin kan överföra resistensen till människor.

180 Enligt omnämnda källor är det inte omöjligt att bakterier som blivit resistenta på
grund av att antibiotiska tillsatser, såsom virginiamycin, använts vid djuruppfödning överförs från djur till människor, och mot denna bakgrund konstaterar
rätten att det inte är uteslutet att det finns risk för att användningen av
virginiamycin i foder ökar antimikrobiell resistens inom humanmedicinen. Om en
ökad antimikrobiell resistens skulle uppstå inom humanmedicinen skulle
följderna potentiellt sett vara mycket allvarliga för folkhälsan, eftersom vissa
bakterier på grund av den utvecklade resistensen inte längre skulle kunna
bekämpas effektivt med humanläkemedel som i dag fortfarande är verksamma,
särskilt läkemedel inom streptogramin-gruppen, vilken virginiamycin tillhör.

181 Utan att föregripa förstainstansrättens prövning av bedömningen av omfattningen av risken, som det ankommer på berörda institutioner att fastställa när de
vidtar en försiktighetsåtgärd, är det under dessa omständigheter i sig tillräckligt
att det föreligger en sådan risk för att skyddet för människors hälsa skall beaktas
vid intresseavvägningen. Sökanden kan följaktligen inte åberopa skillnaderna
mellan detta mål och det mål som gav upphov till beslutet av den 12 juli 1996 i
det ovannämnda målet Förenade kungariket mot kommissionen. Den omständigheten att den sjukdom som kunde överföras till människor var dödlig och att den
allvarliga risken för människors hälsa beaktades i sistnämnda mål innebär
nämligen inte att gemenskapsinstitutionerna är förhindrade att vidta åtgärder när
det inte föreligger en sådan allvarlig risk.

182 Det framgår av samtliga ovan anförda omständigheter att villkoren för att bevilja
uppskov med verkställigheten av den omtvistade förordningen inte är uppfyllda i
detta mål. Ansökan skall därför avslås.
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På dessa grunder fattar

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS ORDFÖRANDE
följande beslut:

1) Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2) Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

Luxemburg den 30 juni 1999

H.Jung
Justitiesekreterare

B. Vesterdorf
Ordförande
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