
8 Global Mandag den 20. februar 2017
.

EU-Domstolen har den
19. januar 2017 truf-
fet afgørelse i en sag
omhandlende tysk

lovgivnings overensstem-
melse med EU-retten på det
fødevareretslige område.

Sagen for EU-Domstolen
omhandlede hovedsageligt,
hvorvidt den tyske lovgiv-
ning iagttog forsigtigheds-
princippet og proportionali-
tetsprincippet – på trods af
at de tyske myndigheder var
tillagt en skønsbeføjelse.
Domstolen underkendte det
fuldstændige forbud mod
aminosyrer i kosttilskud, da
man hverken måtte frem-
stille, behandle eller mar-
kedsføre kosttilskud inde-
holdende aminosyrer uden
en dispensation.

Sagen omhandlede et
kosttilskud fremstillet af en
tysk virksomhed med hen-
blik på salg på det tyske
marked. Den tyske lovgiv-
ning på området forbød
fremstilling, behandling og
markedsføring af kost-
tilskud, som indeholdt ami-
nosyrer. Det pågældende
kosttilskud, som var udvik-
let af en tysk producent, in-
deholdt aminosyrer, hvorfor
virksomheden i 2006 indgav
ansøgning om dispensation
fra den pågældende regel. I
2012 modtog virksomheden
afslag fra de tyske myndig-
heder, eftersom man ikke
mente, at betingelserne for
at opnå dispensation var
opfyldt i den konkrete sag.
Afslaget blev givet, selvom
myndigheden ikke kunne
godtgøre, at den pågælden-
de aminosyre udgjorde en
sundhedsrisiko. Der var dog
koncentrationer af andre
stoffer i produktet, som
myndigheden stillede sig
tvivlende overfor. 

Virksomheden valgte at
indbringe sagen for forvalt-
ningsdomstolen. Imens
sagen verserede ved domsto-
len, ændrede myndigheden
sin afgørelse i sagen, således
at der blev givet en treårig
dispensation. Dette fik dog
ikke betydning for rets-
sagen, eftersom virksomhe-
den stadig havde en selv-
stændig interesse i at få
spørgsmålet prøvet. 

Forvaltningsdomstolen
rettede i den forbindelse

henvendelse til EU-Domsto-
len, da den ønskede at få
dennes vurdering af, hvor-
vidt den tyske lovgivning
var i strid med EU-retten.
Baggrunden for spørgsmålet
var, at den tyske lovgivning
generelt forbød anvendelsen
af aminosyrer i fødevarer,
uanset om der er grundlag
for mistanke om sundheds-
risiko.

Centrale bestemmelser
Den tyske forvaltningsdom-
stol spurgte specifikt til nog-
le bestemte bestemmelser i
EU-lovgivningen. Heraf er
der to meget centrale be-
stemmelser i den ene af
traktaterne, som indeholder
regler for, hvilke handels-
begrænsende foranstaltnin-
ger man kan have i de en-
kelte medlemsstater. Ud-
gangspunktet i traktaten er,
at en medlemsstat ikke må
indføre regler, som kan be-
grænse den frie handel med
varer inden for unionen. I
visse tilfælde kan dette dog
alligevel være lovligt, så-
fremt foranstaltningen er
begrundet i en række al-
ment anerkendte formål,
som f.eks. beskyttelsen af
menneskers sundhed. 

Disse meget centrale be-
stemmelser inden for EU-
retten finder imidlertid kun
anvendelse, såfremt der er
en eller anden form for
grænseoverskriden-
de aktivitet, f.eks. i
form af en uden-
landsk virksom-
hed som gerne
vil markedsføre
et produkt i
Tyskland. Dette
var dog ikke til-
fældet i den på-
gældende sag, ef-
tersom der var ta-
le om en tysk virk-
somhed, der gerne
ville markedsføre sit pro-
dukt på det tyske marked.
Det medførte således, at be-
stemmelserne ikke fandt an-
vendelse. Den tyske forvalt-
ningsdomstol mente imid-
lertid alligevel, at bestem-
melserne kunne finde
anvendelse, eftersom en af
de forordninger, der finder
anvendelse på forholdet,
specifikt henviser til disse
bestemmelser. Det interes-
sante er dog, at Domstolen
slår fast, at en direkte hen-
visning i en forordning ikke
er tilstrækkeligt til at bringe
bestemmelserne i anvendel-
se i en sag uden et grænse-
overskridende element. 

To hensyn
EU-Domstolen fastslår, at
det som udgangspunkt er op
til medlemsstaten selv at
fastlægge, hvor langt den vil
gå i forhold til beskyttelsen
af menneskers sundhed i

dette tilfælde, eftersom der
på EU-niveau ikke er vedta-
get harmoniserende lovgiv-
ning, såfremt der er tale om
fødevarer, der ikke er direkte
sundhedsskadelige. 

Domstolen fastslår, at
denne vurdering må fore-
tages på baggrund af den vi-
den, som man har på det
konkrete tidspunkt. Såfremt
der således er tale om et pro-
dukt, hvorved der er usik-
kerhed, tillægger domstolen
den enkelte medlemsstat en
ret vid beføjelse til selv at
fastsætte retningslinjerne
for, hvad myndighederne
vil acceptere. 

Risiko og forsigtighed
Medlemsstaternes beføjelse
er dog ikke ubegrænset, ef-
tersom deres lovgivning skal
overholde de almindeligt
gældende principper inden
for fødevarelovgivningen. I
denne sammenhæng er især
princippet om risikoanalyse
og forsigtighedsprincippet
relevante. 

Princippet om risikoana-
lyse indebærer, at man skal
vurdere risikoen ved et pro-
dukt på baggrund af viden-
skabelig dokumentation og,
at analysen skal være uaf-

hængig,
objektiv
og gen-
nemsku-

elig. Fastslår analysen, at der
er mulighed for skadelige
virkninger, uden at dette er
endeligt fastslået, medfører
forsigtighedsprincippet at
der kan indføres midlertidi-
ge risikostyringsforanstalt-
ninger. 

Forsigtighedsprincippet
medfører, at myndigheder-
ne får et videre spillerum til
at bestemme, hvilke pro-
dukter de vil tillade på mar-
kedet, eftersom der ikke skal
foreligge et klart bevis på
den skadelige egenskab, før
man kan regulere markeds-
føringen. 

De reguleringsredskaber,
som vælges, må dog ikke gå
videre i tid eller krav til virk-
somheden, end hvad der
kan retfærdiggøres i forhold
til den usikkerhed, der er
omkring produktet. Disse
principper finder også an-
vendelse i den enkelte med-
lemsstat, selvom der ikke fo-
religger grænseoverskriden-
de aktivitet. 

Det følger således af regler
på det EU-retlige område, at
man kun kan indføre mid-

lertidige handelshindringer,
såfremt der er videnskabelig
usikkerhed om, hvorvidt det
pågældende produkt kan
udgøre en risiko for folke-
sundheden. Heraf følger, at
en medlemsstat i princippet
kan vedtage en ordning, om
at produkter ikke må inde-
holde aminosyrer, som det
var tilfældet i denne sag.
Lovligheden af foranstalt-
ningen afhænger dog af, at
denne ikke er mere vidtræk-
kende end, hvad der må an-
ses for værende nødvendigt
for at beskytte folkesundhe-
den. Man skal således op-
veje foranstaltningens om-
fang imod den risiko, der
antages at være forbundet
med produktet. 

EU-Domstolen fastslår, at
den lovgivning, man havde
i Tyskland, ikke var i over-
ensstemmelse med de gene-
relle principper inden for fø-
devarelovgivningen. 

Baggrunden for uoverens-
stemmelsen med EU-retten
var, at denne lovgivning for
det første ikke var baseret på
en fuldstændig risikoanaly-
se, eftersom den kun vedrør-
te enkelte aminosyrer, hvil-
ket medførte, at man havde
overtrådt forsigtigheds-
princippet. 

For det andet var dispen-
sationen ikke tidsbegrænset,
og slutteligt omfattede for-

buddet tillige ami-
nosyrer, som det
allerede var fast-
slået, ikke var
sundhedsskade-
lige.

Det fremgår
således af dom-
men, at den
lovgivning man
havde i Tysk-
land, vedrørende

tilsætningen af
aminosyrer i pro-

dukter, ikke var i
overensstemmelse med de
generelle principper inden-
for fødevarelovgivningen.
Lovgivningen er ikke i over-
ensstemmelse, hvis risiko-
analysen alene er baseret på
visse aminosyrer, hvilket til-
kommer den forelæggende
ret at efterprøve nationalt.
Under alle omstændigheder
er EU-retten dog til hinder
for en lovgivning, som be-
stemmer, at der kun kan
meddeles dispensation fra et
sådant forbud i en begræn-
set periode, på trods af at
stoffet er uskadeligt.

Dommen har betydning
for virksomheder, som ud-
byder produkter indehol-
dende aminosyrer.

EU-DOM: Tysk lovgivning opfyldte ikke de generelle principper 
i EU-retten på det fødevareretlige område, fastslår EU-Domstolen. 
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Atleter og bodybuildere er
kendte brugere af aminosyrer

som muskelbevarende og 
muskelopbyggende stof. 

Aminosyrerne er de byggesten,
som indgår i proteiner og 
derved også muskelvæv.
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Denne artikel om aktuel EU-ret, som bringes i Jyllands-
Posten, udarbejdes af advokaterne Hans Sønderby Christen-
sen (H), Sønderby Legal, samt advokat Patrick Goergen, 
Etude Goergen, begge specialiserede inden for området. 

EU-Domstolen underkender
tysk forbud i sag om kosttilskud

Forsigtigheds-
princippet medfører,
at myndighederne
får et videre spille-
rum til at bestem-
me, hvilke produkter
de vil tillade på 
markedet.

Aminosyrer

M Organisk forbindelse, som har
central betydning i alle levende
organismer. Af de ca. 500 kend-
te aminosyrer vides 22 at være
anvendt som byggesten ved
dannelsen af proteiner.
M Endvidere bruges visse amino-
syrer eller dele heraf ved dan-
nelsen af de baser, der �ndes i
dna og rna, og visse er signal-
sto�er (neurotransmittere) i
nervesystemet.
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