
 

JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Baltzar Wachtmeister

En EG-rättslig analys av BSE-krisen

Examensarbete
20 poäng

Jean Monnet Professor Carl-Michael Quitzow

EG-Rätt

vt 2001



Innehåll

1 INLEDNING 5

1.1 Ämnesval och frågeställningar 5

1.2 Metod 5

1.3 Syfte och Avgränsningar 6

1.4 Disposition 6

1.5 Forskningsläge 6

2 BAKGRUND 7

2.1 Inledning 7
2.1.1 Slaktavfallsindustrin 7
2.1.2 Smittvägen; Scrapie till TSE till BSE till vCJS 8

2.2 Åtgärder 8
2.2.1 Kommittéer 9
2.2.2 Effekt 10

2.3 Nedtystande och manipulation av vetenskapliga bevis 11
2.3.1 Ökande siffror och förnekande 11
2.3.2 Kommissionsbeslut 11

2.4 Kapitulation 12
2.4.1 Fler kommissions beslut 12

3 EMBARGOT 14

3.1 Utlösande faktor 14

3.2 Kommissionens beslut 96/239/EG 15
3.2.1 Non-co-operative policy 15
3.2.2 Närmande 16

3.3 Rådsmötet i Florens 21-22 juni 1996 16

4 ORTEGARAPPORTEN 17

4.1 Initiativet 17

4.2 Rådet och Kommissionen 17

4.3 Storbritannien 18



4.3.1 Obstruktion 18

4.4 Slutsats 18

5 LAGHARMONISERING 19

5.1 Hälsa och konsumentskydd 19

5.2 Fördragsbrott 20

5.3 Tillämpning i BSE-fallet 21
5.3.1 På-plats kontroller; Kommissionens beslut 98/139/EG 21
5.3.2 Slutsats 22

6 EG-DOMSTOLEN 23

6.1 Interimistiska åtgärder och uppskov av verkställighet 23

6.2 Mål C-180/96  - UK mot Kommisionen 23

6.3 Mål C-157/96 - The Queen mot National farmers’ union m. fl 26

6.4 Analys av fallen 26

7 LYFTANDE AV EMBARGOT 28

7.1 Frankrike 28

7.2 Tyskland 29

8 LIVSMEDELSLAGSTIFTNING 30

8.1 Historik 30

8.2 Lagberedningskommittéer 31

8.3 BSE-krisens påverkan 32
8.3.1 Reform 32

8.4 Den nya linjen 32
8.4.1 Amsterdamfördraget 33
8.4.2 Vetenskapliga fakta 34

8.5 Försiktighetsprincipen 34

8.6 Framtidens livsmedelssäkerhet 35
8.6.1 Kommissionens vitbok om livsmedelssäkerhet 36
8.6.2 Ursprungsmärkning: Förordning 1760/2000 36
8.6.3 Fusk 37

9 SLUTSATSER 39



10 LITTERATURFÖRTECKNING 43
Litteratur 43
Periodika 43
Rapporter 44
Yttranden 44



1

Sammanfattning

Galna ko-sjukan eller BSE (bovin spongiform encefalopati), konstaterades första
gången 1986 i Storbritannien. Sedan dess har sjukdomen påträffats i elva andra
EU-länder. Ingenstans är smittan så spridd som i Storbritannien där över 175 000
fall har rapporterats av totalt cirka 180 000 i EU. I dagsläget är det bara Finland,
Sverige och Österrike inom EU som inte rapporterat BSE-smitta.

BSE ingår i en grupp sjukdomar som går under benämningen TSE. Det står för
transmissibla spongiforma encefalopatier vilket kan översättas till överförbara
tvättsvampsliknande hjärnsjukdomar. Varianter av TSE är kända hos ett flertal
arter. Bland människor ingår den dödliga Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, CJS, i
gruppen. Smittämnet är ett protein, prioner, som angriper hjärnvävnaden.

Det är uppenbart att huvudansvaret för sjukdomens spridning ligger hos brittiska
regeringens oförmåga att begränsa epidemin. En kombination av industrialisering,
strävan mot avreglering och billiga produktions processer ledde till att BSE
uppstod. På slutet av 1970-talet sänktes kraven för produktionsprocesserna i den
brittiska slaktavfallsindustrin. Detta innebar att smittsamma prioner från
fårkadaver ej förstördes vid produktionen av köttmjöl. Nötkreatur som
utfodrades med kontaminerat köttmjöl smittades sedan av detta foder. Påverkan
från den starka livsmedelslobbyn samt oviljan hos den brittiska regeringen att
erkänna begångna misstag ledde till att otillräckliga åtgärder vidtogs i landet.
BSE-krisen kulminerade i att människor som ätit smittat kött började avlida i en
ny variant av CJS.

I mars 1996 beslutade EU-Kommissionen om totalt förbud för Storbritannien att
exportera nötköttsprodukter. Detta beslut resulterade i kraftiga protester från
brittisk sida som bland annat stämde Kommissionen inför EG-domstolen.
Domstolen avslog dock Storbritanniens talan och slog fast att
försiktighetsprincipen råder vid fara för hälsa. Därför tilläts Kommissionens
embargo, trots att sambandet mellan BSE och vCJS ej var fullkomligt bevisat. I
maj 1999 beslutade Kommissionen att slutligt lyfta embargot. Detta ledde till
protester från Tyskland och Frankrike. Tyskland lyfte embargot men Frankrike
har ännu ej lyft sitt. På denna grund stämdes Frankrike av Kommissionen i januari
1999 men EG-domstolen har ännu ej avgivit dom i fallet.

På tio år hade en svår farsot utvecklats bland nötboskap med hot för människoliv
som följd. Därför tillsattes flera kommittéer inom EU och i Storbritannien för att
utreda vad som orsakat detta. I de rapporter som presenterats riktas stark kritik
mot såväl Storbritannien som Gemenskapsinstitutioner. Rapporterna visar hur
Storbritannien och Kommissionen i sitt lagstiftningsarbete påverkades av opinion,
politik och marknadsaktörer. Detta medförde en konstitutionell kris för
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Gemenskapen då det visat sig att den ej lyckats skydda sina medborgare från
potentiell livsfara.

Erfarenheten förtydligade behovet av en mer vetenskaplig, objektivt grundad
lagstiftningsprocess på området. Därför beslutades att reformera Kommissionens
lagstiftningsprocess och flytta livsmedelsfrågor från jordbrukspolitiken till
konsument och hälsodirektoratet. Jordbrukspolitiken har också påverkats av
BSE-krisen. Idag stimuleras i högre grad ekologisk livsmedelsindustri för att
tillfredställa en medvetnare konsument och undvika farorna med industrialiserad
produktion. Gemenskapen strävar efter att höja nötköttkonsumtionen vilken
minskat drastiskt i de drabbade länderna.

Genom Amsterdamfördraget infördes ett starkare hälso och konsumentskydd i
primärlagstiftning. Sekundärlagstiftningen har också fått flera tillskott i BSE-
krisens kölvatten. Förordningen om ursprungsmärkning är ett försök att återvinna
konsumenternas förtroende för europeiska köttprodukter. Kontrollen av
livsmedelsproducenterna har även stärkts genom Kommissionensbeslut.
Framtidens livsmedelslagstiftning kommer att innehålla flera nyheter. Ett exempel
är en överstatlig livsmedelsmyndighet som skall agera i hela Gemenskapen.

I skrivande stund har totalt 93 personer dött av vCJS och 183 507 fall av galna
ko-sjukan rapporterats från EU länderna. Enligt svenska jordbruksdepartementet
beräknas BSE ha upptagit cirka 5 miljarder Euro av EU:s budget från de första
åtgärderna till idag.
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Förord

Som juridikstuderande Erasmusstudent i Frankrike 1999 var det oundvikligt att
undgå den pågående debatten kring BSE-krisen. Franska medier var fulla av den
brinnande debatten kring landets ställningstagande att, som enda EU-land, inte
lyfta embargot av Brittiska nötköttsprodukter. Mina tankar kring detta var flera.
Kunde detta accepteras ur synvinkeln fri konkurrens, fri rörlighet av varor, tillåtna
handelshinder inom EU osv. Vem är skyldig till krisens uppkomst? Är ej
fransmännen väl kaxiga? Hur fungerar det vetenskapliga arbetet på området inom
EU? Jag läste en kurs om WTO och Frankrikes handel med organisationen. Här
blev jag för första gången bekant med begreppet ”Principle of precaution” vilken
har lång tradition i fransk rätt. Denna försiktighetsprincip är uttryckligen tillämplig
på miljöområdet inom EU men ingår i all fransk hälsoskydds och
livsmedelslagstiftning. Detta kanske var en anledning till landets ställningstagande
emot att importera brittiskt nötkött även efter det att kommission lyfte embargot.
Motsatt misstänkte jag även att hälsoargumentet var ett förtäckt handelshinder för
att skydda den inhemska marknaden.

Denna uppsats kom alltså till på grund av min egen nyfikenhet på vad som
egentligen hände kring galna ko-sjukan. Den är även ett resultat av min önskan att
sortera ut sanningen ur det ofantliga nyhetsflöde som BSE-krisen gav upphov till.

Jag vill framföra ett tack till min handledare som visat stort tålamod under arbetet
med uppsatsen.
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Förkortningar

ACF Advisory Commity on Foodstuffs
BSE bovin spongiform encefalopati
CAP Common Agriculture Policy
CJS Creutzfeldt Jacob Sjukdomen
MAFF Ministry of Agriculture Food and Fisheries, UK
SCF sceinetific commitee on foodstuffs
SEAC Spongiform Encephalophathy Advisory Committee
SRM Specifikt Risk Material
SSC Scientific Steering Commité
StCF Standig Commity on Foodstuffs
SVC Scentific veterinary comitee, ständiga

veterinärkomitten
TSE Transmissible Spongiform Encephalophathy
vCJS Nya varianten av CJS som drabbar människor i låg

ålder, infekterade av BSE-smittat kött.
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1 Inledning

1.1 Ämnesval och frågeställningar

Som jag beskrivit i mitt förord finner jag ämnet intressant att utreda på grund av
dess aktualitet och att det så länge varit föremål för massmedial debatt. Ett
fungerande konsument- och livsmedelskydd påverkar alla människor och vilket
gör dessa EU-frågor extra intressanta.

Frågor om livsmedel har alltid varit viktiga för EG. Flera av Gemenskapens mest
utvecklande regelverk och domstolens viktigaste avgörande har gällt
livsmedelsfrågor och jordbruk. Alla människor har en relation till mat och
livsmedel är en fråga om nationell identitet. BSE förde därför med sig stor oro
bland Europas folk och mycket starka emotionella reaktioner. Ett framgångsrikt
konsumentskydd, livsmedelssäkerhet och skydd av folkhälsan är därför viktigt för
EU, så att medlemsfolken ej tappar förtroende för organisationen. Jordbruket och
livsmedelsproduktionens karaktär av uråldrig näring gör frågan ännu delikatare.

Frågan är om EU som organisation klarar av att tillräckligt reglera och kontrollera
branschen för att det nödvändiga konsumentskyddet skall infinna sig? Som allmän
EU företrädare blir jag orolig då Gemenskapen visar sig ha problem att
kontrollera vissa frågor. EU-medlemskapet berör medborgarna direkt i livsmedels
frågorna, alla har en relation till mat, varför dessa frågor ofta är orsak till debatt.

Frågeställningarna i uppsatsen är; vad som hände? varför hände det? och hur
Gemenskapen i fortsättningen skall skydda sig mot liknande problem? Jag ställer
också frågan om EU klarar av att genom lagstiftning administrera det erforderliga
skyddet för konsumenter och hälsa.

1.2 Metod

Trots att mycket skrivits om ämnet har jag ej funnit mycket tillräckligt färsk
juridisk litteratur på området. Jag har därför använt mycket material från
webbplatser, dagspress och periodika och i relevanta EU-rättsliga källor och
lagstiftning, såklart. Jag har i övrigt konsekvent ändrat alla artikelhänvisningar i
EG-fördraget till deras nya numrering enligt Amsterdamfördraget, i syfte att göra
texten mer lättläst. Jag inleder varje kapitel med att förklara syftet med det och
summerar det i slutet.
Jag har konsekvent kallat Fördraget om upprättandet av Europeiska
Gemenskapen för EG-fördraget och ibland bara fördraget.
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1.3 Syfte och Avgränsningar

Syftet är att ge svar på frågeställningarna ovan. Jag behandlar ej de vetenskapligt
medicinska frågorna kring problemet. Koncentrationen ligger främst på den så
kallade första BSE-krisen, från de första upptäckta fallen av galna ko-sjukan i
mitten på 80-talet till Kommissionens embargo mot brittiskt kött –96. Ämnet är
starkt politisk laddat men jag har försökt i den mån det varit möjligt att undvika de
politiska aspekterna.

1.4 Disposition

Uppsatsen börjar med en genomgång av utvecklingen av BSE i Storbritannien
och går sedan successivt igenom EU:s åtgärder för att bekämpa sjukdomen.
Relevant lagstiftning som antogs i samband med krisen samt rättsfall behandlas
”under resans gång”. Ett kapitel behandlar harmoniserings frågor som uppkommit
i samband med problemet. Arbetet avslutas med vilka konstitutionella effekter
krisen fick på EU.
.

1.5 Forskningsläge

Sedan BSE-krisen blossade upp har det tillsatts otaliga utredningar inom de
berörda medlemsländerna och EU. Mängder av artiklar i press samt reportage för
audio- och visuell media har gjorts om BSE. Mängder av skrifter har publicerats
med någon speciell utgångspunkt i BSE-krisen som; Konsumentskydd,
produktansvar, politiskt makt fördelning inom EU, korruption. Jag har dock ej
stött på någon skrift som gjort en övergripande EG-rättslig analys av BSE-krisen,
vilket jag försökt göra.
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2 Bakgrund

Syftet med detta kapitel är att utreda hur BSE och dess mänskliga variant vCJS
uppstod och varför BSE fick en så explosionsartad utbredning under 90-talets
första halva. Vidare beskrivs Storbritanniens och vissa av Gemenskapens
åtgärder mot de ökande problemen.

2.1 Inledning

Thatcher konservativa regeringen som kom till makten i Storbritannien 1979 var
starkt marknadsekonomiskt övertygad. Detta resulterade i en genomgående
strävan att avreglera flera marknadsområden som tidigare kontrollerats av
statsapparaten1. Avreglering av slaktavfallsindustrin ledde till stora förändringar i
strukturer och arbetsprocesser. Jag kommer visa hur förändringar och
uppluckring av regler kring denna bransch var indirekt orsak till att BSE uppstod i
brittiska nötbesättningar. Då människor åt det BSE smittade köttet uppstod en
mänsklig form av BSE, den nya varianten av Creutzfeldts Jacobs Sjukdom
(vCJS). Den brittiska regeringen och dess jordbruksverk, Minstry of Acriculture
Food and Fisheries ( MAFF), försökte försvara den brittiska köttindustrin från
ekonomisk förlust från det första fallet av BSE, 19852 fram till 1996. MAFF
nekade till såväl allvaret bakom epidemin bland kreatur som risken för att
människor skulle kunna drabbas av sjukdomen. Den brittiska regeringen lyckades
upprätthålla denna föreställning genom att sprida missledande information till det
brittiska parlamentet och folket. Detta bedrägeri möjliggjordes genom
manipulation av forskning och vetenskapliga rön kring BSE. Den brittiska
regeringen lyckades även manipulera Gemenskapsrättsakter på området under
början av 90-talet och att tysta ner EU-Kommissionens frågor. Detta motiverades
med att existensen av en fungerande och ekonomisk stark köttindustri låg i
allmänhetens intresse. Sålunda sattes de dominanta köttproducenternas intresse
över folkhälsan.3

2.1.1 Slaktavfallsindustrin

Samtida med beslutet att avreglera slaktavfallsindustrin hade Thatcherregimen
1979 just förkastat en rekommendation om att köttmjöl skulle förbjudas som
föda till idisslare. Motivationen för beslutet var att branschen i en avreglerad tid
själv skulle få avgöra parametrarna kring kadaver hanteringen. Industrin
återanvände således stora mängder kadaver som de nya fabrikerna omvandlade
till proteintillskott i foder. I början på 80-talet drev även den brittiska regeringen
en energispararkampanj vilket ledde till att temperaturerna i
produktionsprocessen sänktes under steriliseringspunkten. Detta innebar att de

                                                
1 Gifford, sid 17
2 BSE inquiry, utredning tillsatt av den brittiska regeringen: www.bse.org.uk
3 Bartlett sid 4
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smittsamma prionerna från sjukdomen scrapie i fårkadaver inte utplånades. Delar
av detta slaktavfall tjänade sedan som protein förhöjande ingrediens i foder till
nötkreatur, så kallat köttmjöl. 4

2.1.2 Smittvägen; Scrapie till TSE till BSE till vCJS

Galna ko-sjukan, eller BSE som sjukdomen egentligen heter, ingår i en grupp
sjukdomar som går under benämningen Transmissibla Spongiforma
Encefalopatier(TSE). TSE är den allmänna samlingsbenämningen på den
smittsamma formen av överförbara tvättsvampsliknande hjärnsjukdomar.
Smittämnet är ett protein, så kallade prioner, som angriper hjärnvävnaden och
leder till degenerering av hjärnan.5

Sjukdomen scrapie hade varit begränsad till får sedan 1700talet6. Då scrapie ej
utplånades i den moderna slaktavfallssindustrin och senare tjänade som foder till
nötkreatur utvecklade nötrasen en egen variant av TSE, Bovin Spongiform
Encefalopati (BSE). Detta är den allmänt accepterade väg vetenskapen tror att
BSE uppkommit på. Då katter i mitten på 80-talet, som utfodrats med köttmjöl
utvecklade TSE, började man förstå att sjukdomen kunde bryta artbarriären.

Vetenskapsmännen lyckades senare överföra smittan från ko till gris genom
injektion av TSE i hjärnan.7 De livsfarliga prionerna som orsakar sjukdomen
kunde sålunda vandra från art till art och snart visade det sig att TSE ej endast
kunde överföras till djur utan även till människor som en ny variant av Creutzfeldt
Jacobs Sjukdom (vCJS). 8

Utöver de ändrade reglerna kring slaktavfallsbehandling, ökade utfodringen av
nötkreatur med köttmjöl under denna period. Detta ledde 1986 till att det första
fallet av BSE diagnostiserades hos kor9. Det har dock i efterhand visats sig att
misstankar om sjukdomen fanns redan 1984 och att veterinärer från MAFF, så
tidigt som 1982 såg tecken på sjukdomen hos nötkreatur. Då inkubationstiden för
sjukdomen är 2-7 år,10 kunde dessa individer ha smittats så långt tillbaka som på
sent 70-tal. Detta stämmer ju onekligen med ovanstående resonemang om
avreglering av slaktavfallsindustrin.

2.2 Åtgärder

Den första rapporten om BSE kom i Storbritannien genom en artikel i
vetenskaplig press i oktober 1987. MAFF måste sedan länge känt till att
                                                
4 Bartlett sid. 2
5 Riksdagens information på nätet om BSE, www.riksdagen.se/internet/eusvar
6 BSE inquiry, chronoly, www.bse.uk.org
7 Newsweeek, Cannibals to cows, 12:e mars, 2001, s. 52
8 Om CJS på Smittskyddsinstitutets hemsida: www.smittskyddsinstitutet.se
9 BSE inquiury, chronoly
10 Jordbruksverkets informationsida: www.sjv.se
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sjukdomen existerade då 420 fall av galna ko-sjukan hade registrerats vid slutet
av 198711. Trots detta fick sjukdomen mycket lite uppmärksamhet i medierna.
Kanske är detta ett bevis på att den brittiska regeringen aktivt försökte tysta
debatten kring BSE redan på detta stadium av rädsla för panik och
marknadsförluster för köttindustrin. 12

Vid en studie av liknande tidigare livsmedelsepidemier i Storbritannien, som
Salmonella, Listeria och E.Coli, visar det sig att myndigheternas första reaktion
varit förnekande och så låg informations utgivning som möjligt. Detta för att ej
skapa panik till nackdel för livsmedelsindustrin. 1988 instruerades ”the central
public health Laboratory” att inte förbereda rapporter om BSE och CJS för
spridning till allmänheten. Vidare informerade MAFF’s veterinärer inte förrän
1988 det brittiska hälsodepartementet om situationen där analysen genast gjordes
att risken för en potentiell farsot var överhängande.13

2.2.1 Kommittéer

I juni 1988 hade 86714 fall av BSE konfirmerats och nu tillsatte MAFF för första
gången en arbetsgrupp15 för att undersöka BSE. Hittills hade ännu inga
skyddsåtgärder vidtagits, vilket borde vara det normala förfarandet vid dylika
epidemier. Inga karantän eller slakt bestämmelser infördes till exempel på detta
stadium16.

Arbetsgruppen rekommenderade krav på obligatorisk nödslakt av smittade djur
och att kött som var smittat skulle tas ur distributionskedjorna. När ett
nödslaktningsprogram kom17, erbjöds dock producenterna bara femtio procents
kompensation för djur de tvingade nödslakta. Detta ledde troligen till ett utspritt
fusk med anmälningsplikten och mycket smittat kött skulle fortfarande nå
konsumentleden18. Rekommendationen att registrera avkomman från alla smittade
individer togs ej i bruk förrän 1990, två år senare.

Trots dessa åtgärder och varningar från medicinskt håll, beskriver arbetsgruppens
rapport att det var; ”most unlikely that BSE will have any implications to human
health”. Däremot tillägger de att ”if our assessment of these likelihoods are
incorrect, the implications would be extremely dangerous”19. Kommittén undvek
även rekommendation att födoämnen som innehåller riskämnen som; hjärna,

                                                
11 Bartlett sid. 3
12 Ortega rapporten sid. 10
13 Bartlett, sid 4
14 Jordbruksvekets rapport om BSE. www.sjv.se
15 Den sk Southwood Committee efter dess ordförande
16 Se chronology, på MAFF’s hemsida http://www.maff.gov.uk/animalh/bse/index.html
17 BSE Compensation Order 1988 (SI 1988/1346)
18 Ortega repporten sid 7
19 Southwood, R, The report on the Working Party on BSE London HMSO 1989 (I Lacey sid
61-71)
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ryggmärg och lymfvävnader borde varningsmärkas, trots dessa vävnaders erkänt
höga smittorisk. En sådan åtgärd ansågs ej stå i proportion till faran och gruppens
slutsatser var snarare att epidemin skulle kulminera 1996 och sedan dö ut av sig
själ. Man förutsåg ej heller smittbarhet från ko till kalv eller horisontellt mellan
individer i samma besättning. Vidare ansågs nötkreatur vara en slutgiltig
smittbärare. Kommittén bedömde alltså att TSE ej skulle kunna bryta fler
artbarriärer än den mellan får och kor. Detta visade sig vara totalt felaktigt och
speglar återigen Storbritanniens återhållsamhet i förhållande till de tidigt vidtagna
riskåtgärderna i andra EG länder.20

En ny kommitté21 ifrågasatte den ursprungliga kommitténs optimism över
smittvägarna mellan boskap. De eftersökte också undersökningar om sambandet
mellan BSE och CJS.22 Trots denna kommittés varningar kom inte förrän
november 1989 ett förbud mot försäljning av vissa inälvor från nötdjur. Däremot
tilläts fortfarande försäljning av lever, njurar och benmärg23.

2.2.2 Effekt

Från 1988 nödslaktades och förstördes alla smittade nötdjur och köttmjöl
förbjöds som foder till nötkreatur den 18:e juli 198824. Förordningen, gav dock 5
veckors respit för att använda upp redan existerande lager i syfte att undvika
ekonomisk och möjligen politisk förlust för regeringen. Flera bönder såg respiten
som ett tillstånd att helt använd upp sina lager vilket ledde till att tusentals djur
smittades efter förbudet25.  Vidare gällde förbudet bara utfodring av idisslare.
Smittat köttmjöl fortsatte därför att cirkulera i gris och höns foder26. Samma
bulktransporter användes för transport av olika typer av foder, utan att de
sanerades emellan. Detta gällde också silos för förvaring av fodret på gårdar.
Därför fick idisslare i sig små men smittsamma mängder smittat foder. Det har
nämligen visat sig att en mängd, liten som ett pepparkorn, räcker för att smitta en
ko27. Det fanns ej heller fram till augusti 1996 några brottspåföljder till stöd för
förbudet att utfodra idisslare.28

De nya reglerna förbjöd ej heller export, varför britternas förbjudna köttmjöl,
översvämmade andra länders marknader fram till 1994.29 De Asiatiska länderna
köpte till exempel nära en miljon ton köttmjöl under dessa år.30

                                                
20 Se till exempel Sveriges åtgärder på Livsmedelsverkets hemsida:www.livsmedelsverket.se
21 Den sk Tyrrell Committee
22 Tyrell. D.A.J, Report on the Consultative Committee on Research into BSE, London ,
HMSO, 1990 (I Lacey, 74-82)
23 The Bovine Offal Prohibition, SI 1989/2061.
24 Artikel 7 i The BSE Order 1988(SI 1988/1039)
25 BSE inquiry, 6-measures to eradicate the disease in cattle.
26 Ortega report sid 7
27 BSE inquiry 6. Measures to eradicate the disease in cattle
28 Ortega sid 7
29 Ortega rapporten sid 8
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2.3 Nedtystande och manipulation av
vetenskapliga bevis

Det finns flera exempel på att MAFF manipulerade och undanhöll fakta kring
BSE. Verkets egna veterinärer hindrades från att publicera eller deltaga i den
offentliga debatten med nya rön om sjukdomen. Det finns även bevis på att
forskning inom området i Storbritannien under sent 80-, tidigt 90-tal, aktivt
nonchalerades och vägrades nödvändiga anslag. Verket vägrade även att ge
forskare tillgång till infekterat provmaterial och erbjöd dem ej plats i de olika
arbetsgrupper som etablerades.31 Politikerna tillsatte även häpnadsväckande få
specialister i arbetsgrupperna och lyckade sålunda påverka slutsatserna i den
riktning de önskade.32

1989 utfärdade EG den första BSE relaterade rättsakten då Kommissionen
genom beslut33 förbjöd Storbritannien att exportera levande nötkreatur födda före
18 juli 1988 och kor med misstänkt eller bekräftad BSE.

2.3.1 Ökande siffror och förnekande

1989 registrerades 7166 och 1990, 14294 fall av BSE i Storbritannien34. För att
undvika panik hos allmänheten publicerades lugnande press meddelanden. De
artiklar som publicerades av ledande vetenskapsmän på området besvarades
avfärdande av MAFF. Departementet argumenterade slutligen för att nötkreatur i
vilket fall som helst var en ”dead end host” och att smittorisken för människor var
obefintlig.35

Trots detta riskförnekande infördes i februari 1990 en 100 procentig ersättning till
producenter som tvingats utplåna sina djur på grund av BSE. Nu kom även totalt
förbud mot att använda köttmjöl i gris, höns och husdjursfoder. 36

2.3.2 Kommissionsbeslut

Ytterligare kommissionsbeslut direkt riktade mot situationen i Storbritannien
fattades under våren 1990. I 90/134/EEG förordandes om obligatorisk officiell
anmälan av alla fall av BSE. Beslut 90/200/EEG förbjöd Storbritannien att
exportera så kallat Specificerat Risk Material(SRM), hjärna, ryggmärg, bräss,
tarmar etc. från djur äldre än 6 månader. Enligt ett annat beslut påtvingades också

                                                                                                                           
30 Cannibals to cows s. 52
31 Bartlett, sid. 6
32 Ortega rapporten sid 7
33 Beslut 89/469/EEG EGT L 225(1989) s. 51
34 See bilaga, number of cases of BSE
35 Bartlett sid. 8f
36 The BSE Compensation Order, SI 1990/222
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köttproducenter att registrera födslar och förflyttning av sina djur. Vidare skulle
alla individer dataregistreras och endast djur från besättningar som varit BSE fria
de senaste 2 åren vara tillåtna för export.37

2.4 Kapitulation

Med stadigt ökande siffror 1991 (25202 fall) och –92 (37056)38 var MAFF
slutligen tvungen att erkänna epidemin som allvarlig. I medierna höjdes flera
frågande röster om hur ärendet hade behandlats och i juni –92 erkände en
företrädare för MAFF för första gången att sjukdomen hade brutit artbarriären. 5
andra arter förutom nötkreatur hade nu visat upp modeller av TSE. Följande år
var 23 arter smittade av olika TSE varianter.39

1993 började det komma rapporter om att köttproducenter med BSE-smittade
besättningar dog av CJS. Framförallt ett fall där en 15-årig flicka diagnostiserats
CJS positiv betraktades som märkligt. CJS är en mycket ovanlig sjukdom som
generellt drabbar äldre människor över 42 år.40

Trots förbudet mot köttmjöl i foder från 1988 kunde i maj 1993 konstateras att
27 000 fall av BSE upptäckts hos djur som fötts efter förbudets införande. Detta
tyder på att brott mot förbudet i stor utsträckning undgått MAFF’s inspektörer. I
juli 1994 kom ett nytt och strängare beslut från Kommissionen. Detta förbjöd
export av djur som inte kunde bevisas komma från en besättning certifierat BSE-
fri de senaste 6 åren. Förbudet utökades också till att gälla kalvar41.

Undermålig kontroll och brister i myndighetsutövning har visats vara helt i linje
med instruktionerna till MAFF’s tjänstemän. Tjänstemännen uppmanades bland
annat att endast testa 10 procent av nötköttsexporten enligt ovan nämnda
kommissionsbeslutet från 1994. Nya slaktbestämmelser, avsedda att särskilja
kött från infekterade SRM, ignorerades också i slakterier så långt fram som
1996.42

2.4.1 Fler kommissions beslut

Trots den tidiga misstanken att foder var orsak till smittspridningen, förbjöd inte
Kommissionen utfodring av idisslare med köttmjöl förrän i juni 1994. Förbudet
gällde i alla medlemsländerna.43 Angående bearbetningen av animaliskt slaktavfall,
reglerade beslut 94/382/EG värmebehandlingssystem för inaktivering av prioner.

                                                
37 D 90/261/EEC EGT L 146(1990) s. 29, se bilaga
38 Se bilaga
39 Lacey sid 143f
40 Se smittskyddsinstitutets hemsida, www.smittskyddsinstitutet.se
41 D 94/287/EC EGT L 122(1994) s. 38, se bilaga
42 Bartlett sid. 11
43 Kommissionens beslut 94/382/EG EGT L 172(1994)s. 25
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Detta ersattes senare av 96/449/EG med bearbetningsvillkoren 133C och 3 bars
tryck under 20 minuter.44

Kommissionens beslut 90/200/EEG den 9 april om ytterligare krav för vissa
vävnader och organ vad avser BSE, ersattes av beslut 94/474 den 27 juli 1994
och av 95/287/EG från den 18 juli 1995. Dessa skyddsåtgärder gällde strängare
regler kring avlägsnandet av SRM samt utfodring av idisslare. 1994 kom även
beslut som på olika vis begränsade exporten av foder, köttprodukter, samt djur
från Storbritannien till EG. 45

Exporten av levande djur förbjöds redan i april 1990,46 då även obligatorisk
registrering av djur infördes. Trots dessa förbud fortsatte brittisk export sin
uppgående trend ända fram till 1995. Men i mars 1996 kom slutligen beslutet om
totalt embargo mot brittiska nötköttsprodukter till EU.47

                                                
44 numera ersatt av beslut 99/534/EG EGT L 204(1999)s. 37
45 Kommissionens beslut 94/474/EG EGT L 194(1994)s. 96
46 Kommissionens beslut 90/59/EEC EGT L 41(1990)s. 23
47 Kommissionens beslut 96/239/EC EGT L 78(1996)s. 47
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3 Embargot

Syftet med detta kapitel är att beskriva innebörden av beslutet att förlägga
Storbritannien med exportförbud av nötköttsprodukter samt beskriva
reaktionerna mot detta.

Som visats fattade Kommissionen och Storbritannien under åren 1989-96 ett
antal beslut för att bekämpa BSE i Storbritannien. Nödåtgärderna visade sig dock
ej vara tillräckliga för att BSE skulle utplånas och strax efter rapporter om
kopplingen till vCJS togs beslutet om totalt exportförbud för brittiska
nötköttsprodukter. En reflektion är dock hur anmärkningsvärt få rättsakter
Gemenskapen antog under åren 1990-94.48

3.1 Utlösande faktor

I mars 1996 meddelade brittiska Spongiform Encephalophathy Advisory
Committee (SEAC), sin regering att tio fall av en ny variant av CJS, (vCJS) hade
påträffats och att kopplingen till BSE ej längre kunde uteslutas. Till följd av detta
meddelade Storbritannien den 20 mars Kommissionen att de infört ytterligare
skyddsåtgärder. Detta meddelande utlöste nödåtgärder i de flesta
medlemsstaterna49. Nationella åtgärder är tillåtna på hälsoområdet, enligt artikel
30, så länge några åtgärder ej vidtages från Gemenskapens sida. Sådana åtgärder
blir dock föremål för proportionalitetsprincipen, dvs  de skall vara i proportion till
sitt syfte. 50

Kommissionen var således pressad från flera håll att handla och beslöt att
sammankalla Scientific Veterinary Committy (SVC). Kommittén lade den 25
mars fram rekommendationen om fullständigt embargo mot brittiska
nötköttsprodukter. Detta utlöste en stark reaktion från britterna, varför
Kommissionen höll inne beslutet och förordnade om omröstning i kommittén
dagen efter. Omröstningen ledde till exakt samma resultat; 14 mot 1 röst.51 Man
kan misstänka vilken nationalitet den avvikande röstens upphovsman hade.

Trots frånvaron av definitiva vetenskapliga rön kring risken för sjukdomens
överföring till människor, ansåg Kommissionen att totalt förbud för export av
nötköttsprodukter från Storbritannien var nödvändigt, då risken ej kunde
uteslutas. Med stöd av vetenskapliga råd52, en resolution från Parlamentet samt

                                                
48 Se bilaga; Community legislation on BSE
49 Kommissions beslut 96/239/EG EGT L 78(1996)s. 47, ingressen
50 Uttryckt i punkt 18 i Mål C-178/84, Kommissionen mot Tyskland [1987] ECR1227, se också
Craig/ De Burca sid 602
51 Westlake sid 13
52 Se nedan om de olika vetenskapliga kommittéerna
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att många av medlemsländerna på eget initiativ hade infört embargo, valde
Kommissionen att slutligen den 27 mars 1996 införa embargot 53

3.2 Kommissionens beslut 96/239/EG

Den 27 mars 1996 förbjöds Storbritannien, enligt artikel 1 i beslutet,  att för en
obestämd framtid exportera:

• Levande nötkreatur samt deras sperma och embryon.
• Nötkött från djur som slaktats i Storbritannien.
• Nötköttsprodukter från  djur slaktade i landet och som skulle kunna

komma in i människors eller djurs näringskedja, samt produkter avsedda
för medicinsk, kosmetisk och farmaceutisk användning.

• Kött-och benmjöl från däggdjur.

Landet ålades också att varannan vecka, till Kommissionen, framställa en rapport
om hur åtgärderna för att bekämpa BSE fortskred, samt ge nya förslag på
kontrollen av sjukdomen54. Beslutet har sin rättsliga grund i Rådets direktiv
89/662/EEG om veterinära kontroller vid handeln inom den inre marknaden, samt
90/425/EEG om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa
levande djur och varor inom Gemenskapen, med sikte på att förverkliga den inre
marknaden (båda ändrade genom direktiv 92/118/EEG). Särskilt artiklarna 9 och
10 i direktiv 92/118 är av vikt. De behandlar garanti och kontroll över att endast
produkter som uppfyller vissa veterinära krav importeras till Gemenskapen.55

Beslutet innehåller i artikel 2 en tillnärmningsåtgärd vilken stadgar att
medlemsstaterna skall göra sina BSE åtgärder förenliga med beslutet.

3.2.1 Non-co-operative policy

Beslutet möttes av kraftiga protester från britterna som uttalade att de genom veto
skulle motarbeta alla akter av gemenskapslagstiftning i de olika utskotten.
Premiärminister Major uttalade till exempel i House of Commons:

”we cannot be expected to co-operate normally on other Community business….
The EU operates through good will. If we do not benefit from good will of the
partners, clearly we cannot reciprocate. Progress will not be possible in the
intergovernmental conference or elsewhere until we have agreement on lifting the
ban on beef derivatives and a clear framework in place leading to lifting of the
wider ban”56

                                                
53 Kommissionens beslut 96/239/EG EGT L 78(1996)s. 47
54 Beslutet Artikel 4
55 Rådets direktiv 92/118/EG EGT L 62(1993)s. 49, artikel 9 och 10
56 Westlake sid 16
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Detta uttalande visar hur politiserad frågan om BSE var och att den vetenskapliga
folkhälsoaspekten uppenbarligen blivit prioritet nummer två för Storbritannien.

3.2.2 Närmande

Båda sidor i konflikten, Kommissionen och Storbritannien, gjorde dock vissa
ansträngningar och eftergifter för att nå en överenskommelse. Då Storbritannien
visat god vilja genom att den 14 juni presentera en handlingsplan, var det nu upp
till medlemsstaterna att avstå från sitt krav att utrota stora delar av Storbritanniens
nötboskap.57

3.3 Rådsmötet i Florens 21-22 juni 1996

Detta rådsmöte skulle komma att präglas av BSE-frågan. Engelsmännens förslag
låg till grund för en handlingsplan. Den slutliga lösningen blev en kompromiss
avsedd att fungera som en ram för det successiva lyftandet av embargot.
Medlemsstaterna accepterade till slut detta och beslutades att avstå från den
totala utrotningslinjen. Planen innebar bland annat ett nödslaktingsprogram med
ekonomisk ersättning till de drabbade58. Fem villkor ställdes upp och embargot
skulle lyftas parallellt med infriandet av dem. Dessa villkor var59:

§ Införande av ett selektivt nödslaktningsprogram av “riskindivider” för att
öka utrotningshastigheten  av sjukdomen i Storbritannien.

§ Förbättrat system för identifiering och spårande av djur.
§ Lagstiftning för borttagandet av kött- och benmjöl från foderanläggningar

och gårdar.
§ Effektiv implementering av program för nödslakt av djur över 30

månader.
§ Noggrann och effektiv avskiljande av SRM från kadaver.

Frågan om ersättningen till köttproducenterna i Storbritannien var en viktig del av
beslutet. 850 miljoner ECU tillsattes till kompensation för de individuellt
drabbade.60 Ersättningarna var ej territoriellt begränsade men 99% av alla
drabbad var i Storbritannien vid denna tid. 61

                                                
57 Neyer sid 5
58 Weatlake sid 14
59 MAFF hemsida: http://www.maff.gov.uk/animalh/bse/index.html
60 Neyer sid 5
61 Kommissionen; Slutlig sammanställd rapport till Europaparlamentets tillfälliga utskott för
uppföljande av rekommendationer beträffande BSE. Sid 3
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4 Ortegarapporten

4.1 Initiativet

Efter att man i mars 1996 kunde konstatera kopplingen mellan BSE och vCJS
tillsatte EU Parlamentet också en utredning. En kommitté skulle utreda
Storbritanniens och gemenskapsinstitutionernas brister i hanteringen av frågan; EU
Committee of Inquiry into BSE62. Beslut om tillsättandet togs den 18 juli vid
plenarmöte i Europaparlamentet enligt de befogenheter som tillkommer det i
artikel 193 i EG-fördraget och i artikel 136 i parlamentets arbetsförordning.63

Kommitténs uppgift var att ”utreda påstådda lagöverträdelser eller bristande
myndighetsutövande gällande tillämpningen av gemenskapsrätten i fråga om BSE
utan att detta påverkar den nationella domsrätten eller Gemenskapens domsrätt”64

Meningen var således ej för europaparlamentet att utreda ersättningsfrågor kring
krisen.

4.2 Rådet och Kommissionen

Ortegarapporten kritiserar både rådet och Kommissionen för passivitet och
bristande myndighetsutövning under de år BSE hade sin mest explosionsartade
utveckling,1990-94. Då tecken framkom 1990 att katter och svin smittats av
TSE, vilket var ett bevis på att sjukdomen kunde överskrida artbarriären borde
initiativ om forskning på området tagits av Kommissionen och Rådet. Tvärtemot
avstannade i princip forskningen under dessa år och mycket magra resultat
presenterades. Under dessa år avbröts också veterinärinspektioner i
Storbritannien. Kommittén konstaterade vidare att Gemenskapens
lagstiftningsarbete varit allt för lågt under åren.65

I rapporten konstateras vidare att Kommissionen sedan 1974 förfogat över
tillräckliga rättsliga instrument66 för att kunna fatta beslut om nödvändiga åtgärder i
syfte att skydda människors hälsa mot eventuella risker till följd av
epizoot(livsfarliga sjukdomar) hos djur. Detta vederlades av domstolens dom C-
180/9667 och av förstainstansens dom i mål T-76/96. Rapporten konstaterar att
denna befogenhet ej tillräckligt utnyttjats i BSE-fallet.68

                                                
62 Allmänt kallad Ortegarapporten från kommitténs ordförande; Manuel Ortega.
63 Ortegarapporten sid 3
64 ibid sid 4
65 ibid sid 5
66 på grundval av direktiv 64/432/EEG EGT B 12(1964)s. 1977, 64/433/EEG EGT B 121(1964)s.
2012 och 72/461/EEG EGT L 302(1972)s. 24
67 Se nedan
68 Rapporten sid 33
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4.3 Storbritannien

Storbritanniens åtgärder ansågs undermåliga i förhållande till de tidigt existerande
kunskaperna om epidemins allvarlighet. Rapporten beskyllde de brittiska
myndigheterna för att ha brutit mot artikel 5 i EG-fördraget då landet ej följt löften
de givit rådet 1990 om att övervaka besättningar, slakthus och kadaver.
Storbritannien anklagades också för bristande implementering och tillämpning av
Kommissionens beslut om dataregistrering av kreatur samt dess misslyckande att
tillse att BSE- smittade djur och köttprodukter ej exporterades från landet.69

4.3.1 Obstruktion

Rapporten behandlar också britternas ”blocking tactic” samt deras vägran att
tillhandahålla dokument och bevismaterial till Ortegakommittén. Flera experter på
området vittnar också i rapporten om att de var utsatta för massiva brittiska
påtryckningar. Kommissionen utsattes också för påtryckningar att avsluta
kontroller i brittiska slakthus.70 Till och med Jaques Santer, dåvarande president
för Kommissionen, ansåg sig blivit utsatt för press och hot från den brittiska
regeringen.71 Denna typ av förfarande menar kommittén, ledde till att aktiva och
konkreta gemenskaps åtgärder ej infördes i tid för att bekämpa epidemin.
Attityden hos Storbritanniens regering ansågs långt ifrån tillräckligt riskmedveten.72

4.4 Slutsats

I rapportens slutord konstateras att Rådet och Kommissionen brustit i sin
lagstiftande roll trots ansvaret att instifta de nödvändiga lagar och regler i
Gemenskapen till skydd för folkhälsan. Kommissionen hade tillåtit sig att bli
utpressad av Storbritannien och brast kraftigt i nödvändig tillsyn. Kommissionen
förde också en mörkningsstrategi för att skydda den europeiska köttmarknaden.
Då SCF, Scientific Comitee on Foodstuffs, först gjorde Kommissionen
uppmärksam på riskerna att BSE kunde smitta människor blev de avfärdade med
argumentet att ej väcka onödig panik i konsumentleden.73

Santers uttalande i Ortegarapporten tolkar jag som ett försök att rädda sitt eget
skinn. Han erkänner ju också därmed att Kommissionen lät sig förledas av
Storbritanniens påtryckningar

                                                
69 Beslut 90/261/EEC EGT L 146(1990)s. 29 och 94/287/EC EGT L 122(1994)s. 38, se bilaga
70 Raporten sid 9
71 Raporten, Minority opinions, sid 13
72 Rapporten sid 14f
73 ibid sid 33f
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5 Lagharmonisering

Syftet med detta kapitel är att översiktligt beskriva grunderna inom EU:s
livsmedelslagstiftning, hur den skall implementeras och vilka medel EU har för att
framtvinga tillnärmning.

5.1 Hälsa och konsumentskydd

Avdelning XIII i EG-fördraget behandlar folkhälsa. I inledningsartikeln, 152,
stadgas kravet på en hög hälsoskyddsnivå vid genomförandet av all
gemenskapspolitik. I artikeln stadgas vikten av ett gemensamt arbete för att
bekämpa de stora folksjukdomarna. I artikel 153 stadgas att Gemenskapen även
skall kontrollera konsumentskyddet. Dessa områden regleras genom
sekundärrätt, vanligast genom Kommissionsbeslut och Rådsförordningar.
Vetenskapliga kommittéer rekommenderar Kommissionen vilka åtgärder de anser
vara nödvändiga, varefter Kommissionen beslutar om rättsakter som
medlemsstaterna förväntas följa direkt eller implementera. Implementering av
Gemenskapsregler genomförs av länderna själv. Enligt subsidiaritetsprincipen i
EG-fördragets artikel 5 har Gemenskapen dock rätt att gå in på området där
behov finns om medlemsländerna ej själva lagstiftar.74

I artikel 30, accepteras dock skyddet för människors och djurs hälsa som grund
för undantag från tillnärmning av gemenskapslagstiftning. Denna artikel tillåter
således medlemsstaterna att vägra gods eller människor tillträda till sitt territorium
på grunder av skydd för folkhälsan.75 Det var på detta undantag som Frankrike
stödde beslutet att ej häva embargot mot brittisk biff, 1999. Rådet skall
sammanställa en lista med sjukdomar som kan grunda ett sådant undantag.

Artikel 95(3) i fördraget stadgar att Kommissionen skall utgå från en hög
skyddsnivå för hälsa, säkerhet, samt miljö och konsumentskydd då den
presenterar förslag på harmoniserande lagstiftning. Artikel 3(p) slår fast
Gemenskapens mål att bidaga till en hög hälsoskyddsnivå. På detta som inom
andra områden är Gemenskapen bunden av den Europeiska Kommissionen om
Mänskliga Rättigheter.76

BSE-problemet är en fråga om skydd för konsumenter. Men då
produktansvarsdirektivet 85/374/EG undantar så kallade primära jordbruksvaror,
till exempel kött och mjölk77, har frågorna behandlats av hälso- och

                                                
74 Pålssson/Quitzow, sid 129f
75 Kapteyn m fl. Sid 1103 ff
76 Fastslaget i Fall T-10/93 A  v. Kommisionen
77 Kelly and Attree, sid 7
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jordbruksinstitutionerna. Vad kan vara värt att notera är att konsumentskydd ej
nämns som en accepterad undantagsgrund i artikel 30.

Huvudregeln i EG-fördraget, artikel 94, att Rådet skall vara enhälligt vid beslut
om harmoniseringsdirektiv har försenat och försvårat tillnärmningsarbetet.78 Detta
har säkert varit fallet på det politiskt mycket känsliga livsmedelsområdet. Då
artikel 95 genom enhetsakten infördes i EG-fördraget erbjöds Rådet att fatta
sådana beslut med endast kvalificerad majoritet. Detta har nu blivit den vanligaste
vägen till harmonisering.79 Svårigheterna att tillse att staterna efterföljer
Gemenskapens rättsakter, kvarstår dock.

5.2 Fördragsbrott

Det är Kommissionen som enligt artikel 211 i EG-fördraget skall övervaka
tillämpningen av fördragets bestämmelser samt de bestämmelser som antagits med
stöd av fördraget.80 ”Straffmedlen” för denna övervakning är två. I artikel 226 ges
möjlighet att väcka talan vid EG-domstolen mot stater för fördragsbrott. Den
första åtgärden har en administrativ karaktär där stämd stat ges tillfälle att förklara
sitt handlande eller lagstiftning. Kommissionen avger ett så kallat motiverat
yttrande som försöker ”övertala” staten att självmant ändra sitt ”misstag”81 I
många fall sker just detta och ärandet läggs ner. I de fall staten vägrar anpassa sig
initieras den judiciella fasen; Kommissionen stämmer staten inför EG-domstolen.
Då denna tvist utfaller negativt för staten är den skyldig att vidta åtgärder och
ändra sin lagstiftning fördragsenligt. Om en medlemsstat underlåter att efterkomma
en fällande dom kan Kommissionen föra talan om att domstolen skall förlägga
staten att betala ett standardbelopp eller vite.82

Medlemsstaterna kan också väcka talan mot varandra för fördragsbrott (artikel
227). Detta är dock mycket ovanligt då pågående konflikt troligen skulle
förvärras, rent politiskt av detta. Staterna försöker snarare indirekt förmå
Kommissionen att väcka talan enligt artikel 226.

Artikel 226 användes mot Storbritannien då landet felaktigt implementerat
gränskontroller enligt beslut 94/474 om regler för bearbetning av animaliskt
avfall83. Storbritannien gavs tillfälle att yttra sig och sedan åtgärda felen utan att
talan om fördragsbrott väcktes. Det var även denna artikel som Kommissionen
grundade sin talan mot Frankrike i mål C-1/00, om av landets vägran att lyfta
embargot.84

                                                
78 Pålson/Quitzow sid 60
79 Bernitz sid. 274
80 Pålson/Quitzow sid. 72
81 Kapteyn sid 449f
82 Framgår av artikel 228 i EG-fördraget
83 Kommissionenes andra halvårsrapport om uppföljningen av BSE, sid 18
84 Se mer nedan!
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Ett annat maktmedel Kommissionen använde för att försäkra att medlemsländerna
följde BSE-lagstiftningen var en slags ”piska och morot” modell. Kommissionen
lät Storbritannien förstå att embargot mot dem skulle lyftas om de följde reglerna
och motsatt att de ekonomiska ersättningarna till landets producenter skulle
minska från EU om landet ej följde reglerna. 85

5.3 Tillämpning i BSE-fallet

I Kommissionens embargobeslut86 stadgar tillnärmningsregeln(artikel 2) att
medlemsstaterna skall ändra de åtgärder de redan antagit på området och göra
dem förenliga med Kommissionens beslut.

Under BSE-krisen var de övriga medlemsstaterna, samt en klar majoritet av
parlamentets ledamöter, enade mot Storbritannien. Detta innebar en tillräckligt
stark politisk påtryckning för att Gemenskapen skulle kunna driva igenom kraven
på åtgärder mot BSE vid rådsmötet i Florens87.
Uppgörelsen innebar en tillfredställande lösning på det mellanstatliga området.
Kvar var dock implementeringen av skyddsåtgärderna mot BSE. Britterna skulle
nu instifta lagar de tydligt motsatte sig.

Ett vanligt instrument Kommissionen använder för att uppfylla sin
övervakningsuppgift i artikel 211 är så kallade på-plats kontroller88. Dessa har till
syfte att bekräfta att staterna efterlever gemenskapsreglerna. Kontrollerna är
vanliga på veterinärområdet och utfördes i BSE fallet av experter och medlemmar
i den då nyligen grundade Food and Veterinary Office.89

5.3.1 På-plats kontroller; Kommissionens beslut
98/139/EG90

Beslutet grundar sig på direktiv 64/433/EEG, ändrat genom direktiv 95/23/EG91,
om hygienproblem vid produktionen och utsläppande på marknaden av färskt
kött. Beslutet slår fast regler för på-plats kontroller av Kommissionens experter i
medlemsstaterna och säkerställer en enhetlig tillämpning av
gemenskapslagstiftningen på det veterinära området.

                                                
85 Neyer sid 9
86 96/239/EG EGT L 78(1996)s. 47
87 Se ovan
88 Kommissionens beslut 98/139/EG EGT L 38(1998)s. 10
89 MAFFchronoly på hemsidan
90 EGT L 38(1998)s. 10
91 EGT L 33(1995)s. 1
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Enligt beslutet skall kontrollanterna beredas kontakt med inblandade personer
och tillträde till anläggningar, information och dokumentation.92 Om
Kommissionens experter vid på-plats kontroll påvisar betydande brister skall
staten på begäran av Kommissionen genomföra en grundlig kontroll av den
allmänna situationen på det område där bristerna påträffats.93 Om lämpliga
korrigeringsåtgärder inte vidtagits inom en fastställd period, eller är otillräckliga,
skall Kommissionen vidta de åtgärder som de anser nödvändiga genom
proceduren i artikel 17 i  rådets direktiv 89/662/EEG94

5.3.2 Slutsats

Harmonisering av obekväma bestämmelser är en prövning av EU’s problem
lösnings förmåga. I sin egenskap av att vara en icke-hierarkisk organisation kan
det uppstå problem i sanktionering situationer. Någon polisstyrka kan ej användas
mot stater som begår fördragsbrott. Som en juridisk medlemsorganisation tvingas
EU därför förlita sig på medlemstaternas ”goda vilja” att implementera och följa
EU:s lagar. 95

En annan aspekt är den politiska förlust det innebär för stat eller Kommissionen
att väcka talan enligt artikel 226-228, varför sådan talan sällan går till slutgiltig
dom. De politiska, icke judiciella påtryckningsmedlen kan därför få mer tilltalande
effekt för Gemenskapens fortlevnad. Risken är detta leder till kompromisser och
”tam” lagstiftning och skada för konsumenterna inom EU.

                                                
92 artikel 6 i Kommissionens beslut 98/139/EG
93 artikel 7.3
94 artikel 7.4
95 Neyer. Sid 6
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6 EG-domstolen

Med stöd av artikel 230 i EG-fördraget och som ett led i sina protester mot
embargot väckte Storbritannien genom ansökan till EG-domstolen den 24 maj
1996 talan vid EG-domstolen om ogiltigförklaring av embargot. Detta kapitel
redovisar och analyserar domar och beslut från domstolen som BSE-krisen
resulterade i.

6.1 Interimistiska åtgärder och uppskov av
verkställighet

Kommissionen, eller medlemsstat, kan under det att domstolen bereder ett ärende
ansöka om att interimistiska åtgärder enligt artikel 243 EG-fördraget. Samma sak
gäller enligt artikel 242 om uppskov med verkställighet av omtvistad rättsakt.
Interimistiska åtgärder skall beslutas om; ärandet är brådskande, ej uppenbart
ogrundad och då risk föreligger för allvarlig och obotlig skada för Gemenskapens
intresse, i fall interimistiska åtgärder ej fattas.96

Storbritannien inkom med sådan ansökan om uppskov av verkställighet av
embargobeslutet och, eller om beviljande av interimistiska åtgärder, i väntan på att
dom föll i mål C- 180/96. I EG-domstolen uttrycker i sitt beslut att uppskov eller
åtgärder kan godkännas om de framstår som faktiskt och rättsligt befogade97.
Enligt fast rättspraxis skall domstolen som prövar ansökan om uppskov eller
åtgärder, göra en avvägning mellan de föreliggande intressena98, en
helhetsbedömning. Domstolen kommer dock fram till att skyddet av folkhälsan
inför en dödlig risk, som mot bakgrund av nu gällande vetenskapliga rön ej kan
uteslutas, måste ges företräde framför ekonomiska och sociala skador, även om
de är svåra att reparera99  Storbritanniens ansökan avslogs sålunda och embargot
låg kvar i väntan på dom i frågan om dess lagenlighet.

6.2 Mål C-180/96  - UK mot Kommisionen

Det verkliga målet avgjordes ej förrän den 5 maj 1998 och gällde alltså talan om
ogiltigförklaring av Kommissionens beslut om embargo, 96/239/EG.
Storbritannien grundar sin talan på rätten för medlemsstater att, enligt artikel 230 i
fördraget, väcka talan mot fördragsstridiga rättsakter. Storbritannien anförde ett
stort antal grunder till stöd för sitt yrkande om ogiltigförklaring.

                                                
96 Bernitz sid 126
97 S-180/96/EG ECR 1998s I-2265 punkt 44
98 ibid
99 punkt 93 i målet
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1. Den första grunden gör gällande att Kommissionen inte hållit sig inom de
befogenheter som tillerkänts den genom direktiven 90/425 och 89/662100.
Storbritannien menade att det ej ”utbrutit” ”zoonoser eller förelegat
orsaker som kan utgöra en allvarlig risk för djur eller människors hälsa
som avses i artiklarna 9.1 i 1990 års direktiv och 10.1 i direktivet från
1989. Vid sådan situation bemyndigar direktiven Kommissionen att vidta
nödåtgärder. Storbritannien menade alltså att BSE ej innebar någon
allvarlig fara. Denna grund avslog domstolen med att konstatera att de
befogenheter Kommissionen får genom direktiven är mycket vidsträckta
och bemyndigar Kommissionen att ”vidta de åtgärder som behövs”101.
Vidare konstateras att det framgår tillräckligt tydligt av direktiven att
embargo är en lämplig åtgärd om sjukdom innebär allvarlig risk för djur
eller människor.102 ”Med beaktande dels av att det var osäkert om de
åtgärder Storbritannien och Gemenskapen tidigare hade vidtagit var
tillräckliga och effektiva, dels av de allvarliga risker som ansågs föreligga
för folkhälsan, har Kommissionen inte klart överskridit gränserna för sitt
utrymme för skönsmässig bedömning då den försökt isolera
sjukdomen”103

2. I den andra grunden ansågs principen om fri rörlighet för varor ha
åsidosatts av beslutet. Detta besvarade domstolen enkelt med att
embargot har antagits i enlighet med direktiv som avser just att skydda
den fria rörligheten för jordbruksprodukter.104

3. Den tredje grunden hävdade att maktmissbruk förekommit syftande på att
beslutet togs av ekonomiska skäl, som ett politiskt medel för att lugna
konsumenterna. Domstolen ansåg det dock klarlagt att Kommissionens
skäl för beslutet var de nya rönen om risken för att BSE skulle kunna
drabba människor.105

4. En fjärde grund menande att Kommissionens beslut var bristfälligt
motiverat, avfärdade domstolen med att det visst var tillräckligt motiverat
med tanke på risken för fara och vikten av att handla skyndsamt.106

5. för det femte ansågs att proportionalitetsprincipen åsidosatts. Denna
princip är en grundläggande rättsprincip och innebär att mer ingripande
åtgärder än som är behövligt inte får tillgripas för att nå ett bestämt mål107,
en mindre ingripande åtgärd skall väljas om möjligt. Domstolen förklarade

                                                
100 Som ligger till grund för beslutet, se ovan
101 punkt 54 i domen, mål 180/96
102 ibid, punkt 57
103 ibid punkt 62
104 punkt 63
105 punkt 66
106 punkt 73
107 Pålson/ Quitzow, sid 120
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att gemenskapslagstiftaren på jordbruksområdet har ett utrymme att
företa skönsmässiga bedömningar varför en sådan endast kan förklaras
ogiltig om den är uppenbart olämplig i förhållande till de mål institutionen
eftersträvar. 108 Ett uttryck för försiktighetsprincipen uttrycks också av
domstolen i punkt 99; ”då osäkerhet om förekomst eller omfattningen av
de risker för människors hälsa  utsätts för, måste institutionerna tillåtas
vidta skyddsåtgärder utan att behöva vänta på att det fullt ut visas att
riskerna faktiskt förekommer och hur allvarliga de är”109 Här nämns
också artikel 174 i fördraget som innehåller försiktighetsprincipen110.
Beslutet ansågs således ej bryta mot proportionalitetsprincipen.

6. Den sjätte grunden var brott mot diskriminerings förbudet i artikel 12 och
34 i EG-fördraget. Denna grund avslår domstolen med argumentet att
situationen i Storbritannien var så pass unik i fråga om BSE att en
annorlunda behandling är motiverad.111

7. Artikel 33.1 i fördraget är föremål för den sjunde grunden, där
Storbritannien anser att beslutet ej motiverats med någon av
målsättningarna för den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta avfärdas
med att det i den gemensamma jordbruks politiken inte får bortses från
människors djur och hälsa. 112

8. För det åttonde hävdas att artikel 1 i beslutet utgör ett åsidosättande av
rättssäkerhetsprincipen, då förbudets räckvidd inte specificerats
tillräckligt. Här erinras om att eftersom direktiven föreskriver
skyddsåtgärder för ”animaliska produkter, och produkter härledda från
sådana”, måste Kommissionens  beslut, som begränsas till ”produkter
framställda av nötkött” anses rymmas inom direktivens definition.113

9. och slutligen i den nionde grunden görs gällande att direktiven 90/425 och
89/662, som beslutet grundar sig på är rättstridiga då de antagits på en
olämplig rättslig grund, artikel 37 i EG-fördraget.114 Här konstateras att
artikel 37 i fördraget utgör den lämpliga rättsliga grunden för all lagstiftning
om produktion och saluföring av jordbruksprodukter inom
Gemenskapen.115

                                                
108 punkt 97
109 punkt 99
110 Se mer nedan
111 punkt 116
112 punkt 120
113 punkt 129
114 punkt 31
115 punkt 133f
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Storbritanniens talan avslogs således av domstolen i dom förkunnad den 5 maj
1998.

6.3 Mål C-157/96 - The Queen mot National
farmers’ union m. fl

Samma dag avkunnades förhandsavgörande i ett närstående fall. I 157/96 hade
EG-domstolen fått en förfrågan från High Court of Justice, Queens Bench
Division (Storbritannien), att avge förhandsavgörande enligt artikel 234 i EG-
fördraget. Parter i målet var Brittiska staten mot National Union m.fl och frågan
var även här giltighet av Kommissionens beslut 96/239/EG, beträffande vissa
åtgärder vad beträffar skydd mot BSE, speciellt giltigheten av artikel 1 i beslutet.

Tre frågor framställdes i förhandsavgörandet:
1. Huruvida Kommissionen hade befogenhet att instifta rättsakt som

beslutet. Domstolens svar här blev som i fallet ovan, att direktiven ger
Kommissionen stort utrymme för skönsmässig bedömning. Särskilt då nya
rön visade på fara för människor, samt att tidigare åtgärder uppenbarligen
ej var illräckliga för att utrota BSE.116

2. Andra frågan var om embargobeslutet innebar maktmissbruk då det
ansågs vara antaget snarare för att lugna konsumenterna än på basis av
vetenskapliga rön om fara för folkhälsan. Domstolen upprepar här att fara
förelåg och att inget talade för något annat bakomliggande syftet.117

3. Sista frågan gällde huruvida proportionalitetsprincipen åsidosatts.
Storbritannien gjorde här gällande att andra, mindre ingripande åtgärder
hade kunnat vidtas, men domstolen menade motsatsen med beaktande av
farans allvar och kravet på skyndsamhet.118

Svaret på den Brittiska domstolens fråga blev således att det vid prövningen av
tolkningsfrågan ej framkommit någon omständighet av sådan art
att den påverkar giltigheten av embargobeslutet.

6.4 Analys av fallen

Det mest iögonfallande med domstolens inställning i båda fallen är att den så totalt
går på Kommissionens linje. Vid intresseavvägningar är det självklart att
folkhälsa, liv och död står över alla andra värden. Men jag tycker ändå att
domstolen är ovanligt konsekvent övertygad i sina överväganden. Det är märkligt

                                                
116 Domen punkt 39-41
117 Punkt 45 & 46
118 Punkt 75
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att domstolen över huvud taget ej uppmärksammar risken för felaktigt myndighets
utövande och brott mot legalitets principen då institution tillerkänns så stort
svängrum för skönsmässighet som Kommissionen hade i BSE frågan. Det visade
sig också senare att Kommissionen blev kritiserad för bristande insyn och
bristande arbetsrutiner. Kanske var det politiskt viktigt att domstolen stod bakom
Kommissionen i denna infekterade fråga?

Domstolens resonemang och erkännande av försiktighetsprincipen på
hälsoområdet är också anmärkningsvärt. Detta var första gången domstolen
tydligt slog fast att den är tillämplig på andra områden än miljön. Vidare verkar de
här använda principen för att motivera ett åsidosättande av
proportionalitetsprincipen. Jag tycker snarare att dessa principer borde samspela.
En åtgärd borde kunna vara proportionerlig då den utesluter risken för att skada
uppkommer, förutsett att faran är tillräckligt stor. Det vore även intressant att få
en förklaring av domstolen vad osäkerheten om förekomsten av fara baseras på.
Räcker bara misstanke eller krävs veteskapliga rön och i så fall från vilket
institut?119

                                                
119 Besvaras till viss del  nedan under separat rubrik.
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7 Lyftande av embargot

I maj 1999 intygade den vetenskapliga kommittén (Scientific Steering Commitee)
att nödåtgärderna mot BSE i Storbritannien var i bruk på ett tillfredsställande vis.
Kommissionen beslutade därför att embargot skull lyftas från och med den 1
augusti samma år120. Frankrike, Österrike och Tyskland motsatte sig beslutet men
var oförmögna att upphäva det. Kommissionen medgav att BSE ej var helt utrotat
men att Storbritannien hade infriat de vid Florensmötet överenskomna
åtgärderna121 samt att de olika vetenskapliga arbetsgrupperna om BSE intygade
att nötkött från Storbritannien ej längre innebar någon hälsorisk.122

Frankrike och Tyskland deklarerade dock att de vägrade lyfta sina embargon och
stödde ställningstagandet på rätten att vägra import till skydd för folkhälsan i
artikel 30 i EG-fördraget123. Frankrike åberopade även den så kallade
försiktighetsprincipen.

7.1 Frankrike

Frankrike deklarerade den 1 oktober 1999 att de ej tänkte lyfta embargot och
tillåta import av brittiska nötköttsprodukter. De försvarade sitt ställningstagande
med en fransk rapport vilken presenterade starka skäl att ifrågasätta
Kommissionens beslut att häva embargot124. Enligt rapporten var de nya
tillgängliga testmetoderna mer tillförlitliga än då nödåtgärderna beslutades vid
Florensmötet, 1996. Detta innebar, menade fransmännen, att man borde
omvärdera situationen baserad på nya testresultat. Antalet BSE fall minskade
även förhållandevis långsamt att man kunde misstänka att nödåtgärderna inte hade
effekt. Rapporten kritiserade också slutsatserna från på-plats kontrollerna och
menade därför att Florens villkoren inte hade implementerats tillräckligt125.

Den 29 oktober 1999 avslog, Scientific Steering Committé (SSC), Frankrikes
argument. De menade att skyddskraven var uppnådda i Storbritannien och att
brittiska köttprodukter mötte samma säkerhets nivå som produkter från de övriga
medlemsstaterna126. Frankrike lät sig dock ej övertygas och deras embargo låg
kvar, vilket det fortfarande gör idag 127.

                                                
120 Beslut 1999/514/EG EGT L 195(1999)s. 42
121 Se ovan
122 Neyer sid 9
123 Se vidare nedan
124 AFSSA rapporten, sammanfattad på:
www.eurupa.eu.int/comm/dg24/health/se/ssc/out62_en.pdf.
125 Neyer sid 9
126 SSC’s rapport finns sammanfattad på:
www.eurupa.eu.int/comm/dg24/health/se/ssc/out62_en.pdf.
127 Riksdagens information på nätet om BSE, www.riksdagen.se/internet/eusvar
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Den 4 januari 2000, talan vid EG-domstolen mot Frankrike för dess vägran att
lyfta embargot enligt rådets beslut 98/256/EG. Domstolen har ännu ej avgjort
fallet men enligt grunderna för talan menar Kommissionen att ett beslut enligt
Artikel 249 i EG-fördraget till alla delar är bindande för dem det är riktat till.
Beslutet att lyfta embargot är därför bindande för alla medlemsstaterna. Beslutets
precisa och ovillkorliga angivande av datum, den 1 augusti 1999, då embargot
skulle lyftas, lämnar ej heller något utrymme för skönsmässiga avgöranden. Här
argumenteras också för att en medlemsstat ej kan åberopa ett nationellt
vetenskapligt organ som grund för riskbedömning.

Fransmännen motiverar, ej överraskande, sitt ställningstagande med
försiktighetsprincipen128. Kommissionen medger att den ligger till grund för dess
handlande men menar att de ej är skyldiga att följa varje vetenskapligt yttrande.
Kommissionen pläderar vidare att frankrikes beslut innebär en importrestriktion
med motsvarande verkan som förbjuds enligt artikel 28 i EG-fördraget. Då
lyftandet av embargot ingår i gemenskapsharmonisering med syfte att just
garantera människors och djurs hälsa, anses importförbudet ej som Frankrike
hävdat kunna motiveras av artikel 30 EG-fördraget. Slutligen anser
Kommissionen att Frankrike genom vägran att följa besluten i fråga har åsidosatt
sin samarbetsskyldighet enligt artikel 10 i fördraget129

7.2 Tyskland

Tyskland vägrade också öppet att lyfta embargot om ej strängare
säkerhetsåtgärder infördes. Först efter det att Kommissionen initierat den andra
fasen av fördragsbrottsproceduren enligt artikel 226 i EG fördarget130, gav Tyska
staten tveksamt efter och lyfte sitt embargo. 131

                                                
128 Se mer under egen rubrik nedan
129 Mål C-1/00 yrkanden och grunder i EGT C 63(2000)s. 19
130 Se ovan
131 Neyer sid 9
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8 Livsmedelslagstiftning

BSE-krisen var till stor del en institutionell kris där konsumenterna i Europa
tappade förtroende för EU:s förmåga att skydda dem mot hälsorisker. Vidare
medförde nationella ställningstaganden att samarbetet fungerade dåligt. Syftet med
detta kapitel är att utreda hur lagstiftningsprocessen och Kommissionens
arbetsprocedur såg ut innan BSE-krisen och hur den ändrats av dess påverkan.
Kapitlet avslutas med en vision och hur framtidens livsmedelslagstiftning inom EU
kommer att se ut.

8.1 Historik

Livsmedelslagstiftning har en starkt rotad tradition på nationell nivå. Lagstiftaren
har genom bestämmelser försökt bekämpa fusk, bedrägeri och hälsofarliga
livsmedel. Då denna typ av bestämmelser ofta inneburit handelshinder blev
livsmedel bland de första områden EU harmoniserade132. Gemenskapen har
därför haft en mycket omfattande lagstiftning på livsmedelsområdet. Målet är
givetvis att skydda Gemenskapens konsumenter från hälsorisker men också att
garantera en korrekt och traditionell sammansättning av livsmedel. Länge hindrade
nationella regler fri rörlighet av varor inom Gemenskapen, trots kravet på
gemenskapsenliga regler och harmonisering i artikel 95, EG-fördraget. Det
berömda Cassis de Dijon fallet 1979133, där EG-domstolen klart fastslog förbudet
mot restriktiva nationella livsmedelslagar, var därför ytterst viktigt för
Gemenskapens livsmedelslagstiftningen.134

Då maten i sitt väsen är medlet för människans överlevnad, är dess säkerhet och
kvalitet ytterst viktig. Gemenskapens livsmedelslagstiftning måste reglera detta
men också fri konkurrens, nya tekniker, fördelnings och ersättningsprogram, etc.
för livsmedel på den inre marknaden. Jordbruksindustrin omsätter stora summor
inom Gemenskapen och jordbrukspolitiska åtgärder står för en stor del av
Gemenskapens budget. Administrativt medför detta svårigheter. Gemenskapen
har därför skapat ett system av kommittéer och rådgivande organ i syfte att
övervaka livsmedelsområdet samt rekommendera förändringar till de lagstiftande
organen. Innan BSE-krisens utbrott skapades livsmedelsreglering vid behov på en
slags ad-hoc basis eller genom EG-domstolens avgöranden.135

                                                
132 Vos sid 228
133 C-120/78(1979)ECR 649
134 Kendall 179
135 Vos sid 246
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8.2 Lagberedningskommittéer

Då livsmedelsområdet är politiskt känsligt har fyra dominanta kommittéer instiftats
för att tillfredställa de olika intressenterna inom Gemenskapen:

• Scientific Commity om Foodstuffs(SFC) är sammansatt av oberoende
vetenskapliga specialister136.

• Standing Commity on Foodstuffs (StCF) bestående av representanter för
medlemsstaterna.

• Advisory Commity on Foodstuffs (ACF), sammansatt av representanter
från de olika intressegrupperna på marknaden. 137

• Standing Veterinary Committé (SVC), behandlar veterinära frågor.

Alla kommittéerna har precisa funktioner. SCF har som uppgift att bidra med
vetenskapliga råd som ligger till grund för Gemenskapens beslutsprocess. StCF
verkar för att medlemsstaternas skall godkänna de nya lagarna för harmonisering
och syftet med ACF är att informera Kommissionen om de olika
intressegruppernas ställningstaganden. Vid lagstiftningsbehov tar Kommissionen
vanligtvis emot vetenskapliga råd av SCF, diskuterar dessa med företrädarna för
medlemsstaterna i StCF och vid behov även med intressegrupper genom ACF. I
BSE-fallet följde Kommissionen mycket noga SCV’s vetenskapliga uttalanden,
vilket de tenderar att göra i politiskt känsliga frågor som denna.138

Denna modell av kommittébaserad lagberedning fungerade mycket
tillfredställande under många år. EG-domstolen uttalade ofta i sina avgörande
förtroende för kommittéerna och att medlemsländer skulle beakta de
vetenskapliga rönen från SCF.139 Frågan var hur denna struktur skulle klara av att
reglera allvarliga hot mot djur och människor i form av epidemier, framför allt då
stora politiska värden var inblandade.

Av tradition har SVC utarbetat de första lagförslagen i veterinära frågor och om
djurhälsa. Kommittén agerar som ett konsultativt organ till Kommissionen och
består av en representant per medlemsland. För att ett förslag skall gå igenom
krävs kvalificerad majoritet. Blir det avslaget här, kan dock Rådet rösta igenom
det med kvalificerad majoritet140 Vid röstning om embargot, vilket jag beskrivit
ovan, fick förslaget om totalt export förbud mot Storbritanniens köttprodukter 14
av 15 röster vid båda omröstningarna.

                                                
136 Se Kommissions Beslut 97/579/EG EGT L 237(1997)s. 18 vilket ersatte 74/234/EEG EGT L
136(1974)s. 1med ändringar genom beslut 86/241/EEG EGT L 163(1986)s. 40 och
Kommissions beslut 95/273/EG EGT L 167(1995)s. 22
137 Kommissionens beslut 78/758/EEG EGT L 251(1978)s. 18
138 Vos sid 230
139 Till exempel C-178/84 Kommissionen mot Tyskland[1987] ECR 1227, C-247/84, Motte
[1985] ECR 3887, C-304/84, Muller[1986] ECR 1511
140 Westlake sid 12
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8.3 BSE-krisens påverkan

BSE-krisen kom att ge insikt i kommittéernas arbete och systemets funktion vid
ett verkligt hälsohot. Detta ledde till kritik från flera håll. Vilket beskrivits ovan
hade inte de nödåtgärder som Storbritannien och EU inte lyckats utrota BSE.
Insikten att BSE även kunde smitta människor i form av vCJS startade en
förtroende kris hos allmänheten mot köttindustrin och Gemenskapens livsmedels
lagstiftning. Ortegarapporten (se ovan) visade på grava brister inom såväl
Kommissionen, dess General Direktorat, de vetenskapliga kommittéerna samt
rådet i BSE hanteringen. Slutsatsen var att lagstiftningsmodellen på området måste
ändras.141

Framförallt kritiserades den ad-hoc baserade metod Kommissionen tidigare
brukade och behovet av en mer konceptuell lagstiftningsmodell på
livsmedelsäkerhetsområdet samt behovet av ökad insikt i kommittéernas arbete
uppmärksammades.142

8.3.1 Reform

Denna kritik mot Kommissionen fick till följd att en reform av dess arbete
annonserades den 18 februari 1997.143 Den första institutionella åtgärd som
vidtogs var att samla alla relevanta vetenskapliga kommittéer under ett General
Direktorat, DG XXIV.144 Syftet var att undvika yttre påverkan från ekonomiska
och politiska intressenter samt att lättare kunna kontrollera och samordna
kommittéerna.145

8.4 Den nya linjen

Kommissionen arbetade snabbt fram en ny policy mot hälsa och
livsmedelssäkerhet.146 Från att ha ingripit livsmedels och hälsofrågorna i sin
jordbrukspolitik147, skulle dessa frågor nu behandlas inom området för hälso- och
konsumentskydd. Den nya linjen skulle baseras på tre principer:

1. Delning mellan ansvaret för lagstiftning och vetenskapliga råd,

2. delning mellan ansvaret för lagstiftning och inspektioner

3. samt större insikt i beslutsprocesser.

                                                
141 Ortega rapporten pp38-40
142 Vos sid 233
143 Westlake sid 21
144 Numera DG SANCO.
145 Kommissionen beslut 97/579/EG EGT L 237(1997)s. 18
146 Kommissionens meddelande; COM (97) 183 Final
147 Se artikel 33 i EG-fördraget
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Tre instrument skulle vara medlen för att nå ett effektivt konsumentskydd: a)
Vetenskaplig rådgivning, b) risk analys, och c) kontroll.

Råd från oberoende vetenskapliga kommittéer baserad på kompetens och insyn
skulle vara ge grunden för allt lagstiftningsarbete. Denna modell skulle förhindra
politisk och ekonomisk påverkan i lagstiftningsarbetet. Slutligen uttrycktes
behovet av oberoende kontroller utmed hela produktionslinjer för livsmedel.

Målet med den nya modellen var att säkerställa:
En hög grad av skydd för folkhälsan och konsumenter, fri rörlighet av varor inom
den inre marknaden, försäkran att lagstiftningen på området är baserat på
vetenskapliga rön samt konkurrenskraften hos Gemenskapens industri och öka
dess export möjligheter. Huvudansvaret för livsmedelsäkerhet skall vidare delas
mellan industrin, producenter och leverantörer. Myndigheter skall genom att
utföra riskanalyser kontrollera en korrekt implementering och tillämpning.148

Den nya ordningen antogs i juli 1997 och för att koordinera de olika
kommittéerna samt övervaka de nya målen, instiftades nu Scentific Steering
Committée (SSC), bestående av ledarna i de olika kommittéerna samt 8
vetenskapliga experter. 149

8.4.1 Amsterdamfördraget

Erfarenheterna från BSE–krisen påverkade starkt utformningen av
Amsterdamfördraget som trädde i kraft den 1 maj 1999. Omformuleringen av
artiklarna 95, 152 och 153 i fördraget är en tydlig signal på att medlemsstaterna
och EU ville undvika misstagen från BSE-krisen.

Detta var extra tydligt i avdelning XIII om folkhälsa. Den nya punkten i artikel
95(3), krav på hög skyddsnivå och vetenskapliga fakta för tillnärmningsförslag
känns igen från Kommissionens nya linje. Den nya punkten (5) i samma artikel är
också en tydlig åtgärd utmynnande ur BSE-krisen. Artikel 152 ändrades så att en
hög hälsoskyddsnivå nu skall säkerställas vid utformning och utförande av all
gemenskapspolitik och alla åtgärder.150 Vidare skall gemenskapsåtgärder ej
längre vara riktade mot motståndet av sjukdomar utan mot en generell strävan för
förbättring av folkhälsan. Artikeln ger vidare befogenhet åt Gemenskapen att
besluta om åtgärder på det veterinära området för att skydda folkhälsan.151 I
artikel 153 om konsumentskydd stadgas nu att Gemenskapen skall bidra till att
skydda konsumenternas hälsa och säkerhet. 152

                                                
148 Commission Green Paper on the general principles of food law in the European Union,
COM(97) 183 Final
149 Genom Kommissionens beslut, 97/579/EG EGT L 237(1997)s. 18
150 Innan Amsterdam löd  motsvarande, artikel 129, ”…bidra till att säkerställa...”
151 Artikel 152(4b)
152 Vos 235
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8.4.2 Vetenskapliga fakta

I artikel 95(3) stadgas att Kommissionen i sina tillnärmningsåtgärder skall beakta
vetenskapliga fakta. EG-domstolen har i flera fall utryckt att tillåtna handelshinder
måste ha stöd från vetenskapliga rön. Den nya lydelsen av artikel 95(3) ställer nu
samma krav på EU’s rättsakter om förankring i ”international scientific research”
153. Domstolen uttryckte direkt i fallet Anglopharm mot Freie und Hansestadt
Hamburg154 vikten av att Kommissionen baserar sitt beslutsfattande på
vetenskapliga rön.

Ett annat berömt fall är ”Eyssen”155, i vilket domstolen slog fast att
undantagsbestämmelsen i artikel 30 för hälsa får tillämpas så snart det kan anses
föreligga genuina vetenskapliga tvivel beträffande en viss varas farlighet. Detta
skulle kanske kunna jämföras med att Kommissionen vidtog nödåtgärden att
förbjuda brittisk export trots att endast tvivel fanns om kopplingen mellan BSE
och vCJS156.

Faran med ordalydelsen i artikel 95(3) är att det kan uppstå debatt kring vad som
är att räknas till vetenskapliga fakta. Det finns ofta olika vetenskapliga rön kring
samma företeelse.

8.5 Försiktighetsprincipen

Resonemanget kring vetenskapliga fakta påminner om filosofin ”better safe than
sorry”. Försiktighetsprincipen infördes i EU’s miljöpolitik genom Maastricht
fördraget 1993 och finns i artikel 174(2) i EG-fördraget. I domstolens avgörande
om BSE157 visade sig domstolen vilja utöka försiktighetsprincipens
användningsområde från miljö till hälsoskydd.

Storbritannien menade i fallet att ett embargo mot dess köttprodukter ej kunde
accepteras enligt Europarätten då det ej var vetenskapligt fastslaget att köttet
innebar ett hot mot människors hälsa. De ansåg att det dolda syftet med bojkotten
var att bli av med konkurrensen från brittiska varor.158 Domstolen fann dock att
tillräckligt starka skäl talade för att människors hälsa var hotad och tillät
Kommissionen att införa nödåtgärder. ”Då det råder osäkerhet om förekomsten
eller omfattningen av de risker människors hälsa utsätts för, måste institutionerna
tillåtas vidta skyddsåtgärder utan att behöva vänta på att det fullt ut visas att

                                                
153 Se till exempel C-178/84 Kommissionen mot Tyskland[Reinheitsgebot]
154 C-212/91 [1994] ECR I-171, p
155 Mål 53/80, Officier van der Justitie mot Koninklijke Kassfabrieck Eyssen BV
156 Se nedan om försiktighetsprincipen.
157 Mål 180/96[1998] och förhandsvagörande, 157/96[1998], Se ovan
158 se vidare ovan
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riskerna faktiskt förekommer och hur allvarliga de är”159. Vid osäkerhet har alltså
stat eller gemenskapsmyndighet rätt att handla. I ett senare fall om miljö
konsumentskydd och genmodifierade organismer, slog domstolen igen fast att
försiktighetsprincipen råder på livsmedelsskyddsområdet.160

Enligt Kommissionens meddelande om försiktighetsprincipen161 gäller följande
riktlinjer dess användning:

?  Proportionalitet skall råda i förhållande till skyddsnivån.
?  Icke-diskriminering, jämförbara situationer skall behandlas lika.
?  Konsekvens, åtgärder bör vara jämförbara med dem som vidtagits inom

likvärdiga områden, där alla vetenskapliga uppgifter finns tillgängliga.
?  Användande skall föregås av en intresseavvägning
?  Insatser som grundas på den skall granskas till dess att tillräckliga

vetenskapliga rön finns för att motivera åtgärd.
?  Ansvariga för åtgärderna skall tillhandahålla vetenskapliga belägg för att

kunna genomföra en övergripande riskbedömning.

Frågan uppstår då om försiktighets principen nu gäller på livsmedelsområdet. I
Kommissionens vitbok om livsmedelssäkerhet162, från 12 januari 2000 nämns att
försiktighetsprincipen skall råda inom den gemensamma
livsmedelssäkerhetspolitiken.163

Vidare förklarade kommissionär David Byrne, ansvarig för hälsa och
konsumentsäkerhet i ett tal den 9 November 2000164 vad Kommissionen menar
med försiktighetsprincipen: ”..where an unacceptable risk to health has been
identified but further scientific information, data or even research is needed to
arrive at a more complete assessment of risk, then the precautionary principle
comes into it own”.165

8.6 Framtidens livsmedelssäkerhet

Trots Kommissionens reform och åtgärder inom livsmedels och veterinärsektorn,
har de ej varit tillräckliga för att återskapa förtroende hos Europas konsumenter.
Konsumtionen av köttprodukter har minskat inom unionen och producenterna är
oroliga för att en köttfri livsstil skall etableras. De byråkratiskt organiserade

                                                
159 Para. 63 Mål 157/96 och 99 i Mål 180/96, samma lydelse.
160 Mal C-6/99 ”Greenpeace”  para 44
161 Kommissionen meddelande (2000)1 slutlig
162 Kommissionen meddelande (1999)719  slutlig
163 ibid sid 9
164 The Economist Conference ”Colloque sur le principe de Précaution organise par The
Economist avec la collaboration de l’institute Servier” Paris France 9 november 2000.
www.europa.eu.int/comm/dgs/health_consumor/library/peeches/speech66_en.html
165 talet sid 3
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samspelet mellan de olika kommittéerna har till och med fått dess medlemmar att
protestera över ineffektivitet och hög arbetsbelastning.166

8.6.1 Kommissionens vitbok om livsmedelssäkerhet167

Kommissionen har presenterat en vitbok med förslag för att undvika ovanstående
problem och garantera livsmedelssäkerheten i Europa.
I vitboken återfinner man Kommissionens nya strategi168 Målen är att förvandla
EU:s livsmedelspolitik till ett aktivt, dynamisk, enhetligt och heltäckande styrmedel
för att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå och ett gott konsumentskydd.169

Kravet på kontroll och riskanalys genom vetenskapliga yttrande intar en central
roll i vitboken. För att nå dessa mål föreslås i vitboken införandet av en
oberoende europeisk livsmedelsmyndighet. Denna skall bland annat avge
oberoende vetenskapliga yttranden, utarbeta systen för informationsutbyte,
kommunicera med konsumenterna samt samverka med nationella byråer och
vetenskapliga organ. Från de analyser livsmedelsmyndigheten lägger fram, skall
Kommissionen fatta beslut om åtgärder. Ny lagstiftning på området skall omfatta
alla aspekter av livsmedelsproduktionen från producent till konsument.
Livsmedelsindustrin, producenter och leverantörer skall åläggas det huvudsakliga
ansvaret för en säker livsmedelsproduktion, och de skall kontrolleras med
vederbörliga kontroller. Försiktighetsprincipen kommer användas vid behov och
därmed också möjligheten att snabbt vidta skyddsåtgärder vid akuta hälsorisker.

Förslag läggs även fram om märkning av livsmedel för att öka konsumenternas
valmöjlighet. Slutligen återkommer idén om större insyn och öppenhet på alla
nivåer av livsmedelspolitiken, vilket är ännu ett tydligt svar på kritiken mot
verksamheten under BSE-krisen.170

8.6.2 Ursprungsmärkning: Förordning 1760/2000171

Ett exempel på lagstiftning som antogs till följd av BSE-krisen och i linje med
Kommissionen nya strategi är förordning (EG) nr 820/97172. Här förordnades om
ett system för märkning av nötkött bestående av förhandsgodkännande173. Detta
system var dock till viss del frivilligt och hela tiden avsett som en övergångsåtgärd
tills ett obligatoriskt system kunde införas

                                                
166 Vos sid 244
167 KOM(1999) 719 slutlig
168 Beskriven som den nya linjen ovan
169 Vitboken sid 8
170 Vitboken
171 EGT L 204(2000)s. 1
172 EGT L 117(1997)s. 1
173 Se vidare i förordningen
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Därför antogs den 17 juli 2000 Europaparlamentet och Rådets förordning
1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av
nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande
av rådets förordning (EG)nr 820/97. Detta obligatoriska märkningssystemet har
två syften:
Dels att registrera och identifiera levande nötdjur så att deras ursprung kan
spåras, dels att kött som kommer ut i butikerna skall vara märkt med information
om bland annat ursprungsland och utfodring. Konsumenten skall genom etiketter
således kunna identifiera sambandet mellan produkt och individ samt
ursprungsland för slakteri och styckningsanläggning (artikel 13). Då förordningen
har till direkt syfte att skydda folkhälsan är Artikel 152 i fördraget dess rättsliga
grund.

De första artiklarna i förordningen stadgar systemets obligatoriska natur (1), ger
definitioner för begreppen i förordningen (2) samt stadgar vad
registreringssystemet skall omfatta (3) som öronmärkning (a), databaser (b) och
pass för djur (c). Vidare ges noggranna anvisningar för hur identifiering av djur
skall gå till (artikel 4), att varje medlemsstat skall uppföra databaser över
djur(artikel 5) och regler för de pass som skall medfölja varje djur vid transport
(6). Databasens syfte är identifiering av djurets ursprung, identitet och destination
inom Gemenskapen.

8.6.3 Fusk

Förhoppningen inom EU och bland köttproducenter är självklart att detta system
skall återställa konsumenternas förtroende för Europas köttprodukter. En stor
fara är dock det utbredda fusk med märkning av köttprodukter. Kan
konsumenterna ej kan lita på märkningen kommer hela syftet med systemet
urholkas.174

                                                
174 Mort aux vaches,fransk dokumentär om BSE
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9 Slutsatser

Galna-ko sjukan innebar en konstitutionell kris för EU. Gemenskapens oförmåga
att kontrollera och oskadliggöra ett allvarligt hot mot folkhälsan visade på flera
problem. Bristande harmoniserings och samarbetsvilja hos medlemsstaterna var
huvudorsaken till denna konstitutionella kris. Lagstiftningsprocessen på
livsmedelsområdet visade sig vara tungrodd vilket fördröjde viktiga beslut.
Svårigheterna att nå enighet och reglera politiskt laddade ämne är extra stora.
Gemenskapen tvingades därför lösa dylika problem på politisk/diplomatisk väg.
Detta ledde till kompromisser och otillräckliga skyddsåtgärder. Påtryckningar från
allmänheten och den starka livsmedelsbranschen bidrog också till att politikerna i
Storbritannien och EU ej agerade. Därför krävs en mera oberoende och på
vetenskap grundad lagstiftningsprocess. Avsaknaden av effektiva sanktionsmedel
mot stater är en annan brist. Frankrike kommer troligen aldrig lyfta sitt embargo
om det ej innebär en tillräckligt stor politisk förlust för dem. Risken är att EU blir
en tandlös tiger som dompteras av de starka aktörerna på Europas
livsmedelsscen. Detta kommer medföra att Europas medborgare tappar
förtroende för EU som institution.

I skrivande stund har över 90 personer, varav 70 i Storbritannien, dött av
vCJS175. Sjukdomens samband med BSE är fastlagt. Ansvar för BSE bär den
brittiska slaktavfallsindustrin och indirekt Thatcherregimens strävan efter
avreglering och ekonomisk vinning. Flera slutsatser kan dras från att studerar
kurvan över antal fall av BSE från 1987 till 2001.176 De kraftigt ökande antalen
fall under början av 90-talet var en effekt av fusk och otillräcklig reglering.
Kurvan föll sedan stadigt efter embargot 1996. Detta innebär att tusentals djur
aldrig smittats och vCJS kanske aldrig utvecklats om åtgärderna kommit tidigare.

Här framstår vikten av fungerande reglering och oberoende
bevakningsmyndigheter på hälsofarliga områden.  Marknaden söker alltid den
kortsiktigt mest ekonomiskt lönsamma lösningen varför obekväma och dyra
produktionsregler måste påtvingas från oberoende organ.

Krisen visade även på flera brister hos Kommissionen. Det är tydligt att en ad-
hoc baserad lagstiftningsmetod är otillräcklig för skyddslagstiftning. Det krävs
således en oberoende och manipulationsfri beslutsprocess. Den reform av
lagstiftningsprocessen som presenterades efter krisen baseras just på delning
mellan maktområden. Förslaget om en centraliserad livsmedelsmyndighet är bra.
Som konstaterats finns behov av oberoende kontrollerande organ.

                                                
175 Bartlett,  sid 250
176 Se bilaga
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Att medlemsstaterna följer gemenskapsrätten är nödvändigt för en fungerande inre
marknad. Trots ökad integrering ägnar sig medlemsländerna åt en selektiv
implementering av gemenskapsrätten. De så att säga väljer bort de obekväma
rättsakterna. Denna bristande respekt för EG-rätten hotar att underminera
funktionen hos Gemenskapen som en juridisk organisation. Det samma gäller
bristande trovärdighet för EG-domstolen. Denna ”olydighet” är speciellt vanlig i
frågor om konsumentskydd och livsmedelslagstiftning. Vilket kanske beror på att
dessa frågor relaterar till alla medborgare i medlemsländerna och har ett stort
emotionellt och nationellt värde. Därför är enhetlig lagstiftning på just detta
område svårt att uppnå då de olika länderna har skilda traditioner och vill skydda
sina egna medborgare. Då utrotningen av BSE fick en ytterst politisk karaktär
visade sig svårigheterna tydligt i rävspel mellan, köttindustri, EU och dess starka
stater; Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Detta gjorde det extra svårt att
enas om ett effektivt lagverk för livsmedelsfrågor.

Florensöverenskommelsens samförstånd var nödvändigt för en lösning av
konflikten. Tillnärmningslagstiftning tvingas gå igenom en tidsödande period av
förhandling och slutar ofta i kompromisser på grund av
lagberedningskommittéernas sammansättning.
Denna lagstiftningsmetod är ej tillräckligt effektiv då obekväma nödåtgärder
snabbt måste införas. Om medlemsstaterna ej kan acceptera EU-lagstiftningens
skyddsnivå tvingas de använda undantag för att uppnå en hög nivå. Problemet är
också att många av medlemsländernas regeringar tvingas hålla en nationalistisk
ställning för att tillfredställa sina respektive valkretsar.  EU borde alltså, förutom
en högre oberoende vetenskaplig inblandning i beslutsprocesserna, sträva efter en
enhetligare och mera positivt inställd opinion till EU. Domstolens avgörande i BSE
fallet177 visar hur speciellt viktig implementering och lydnad av nödåtgärder är vid
fara för människors hälsa.

Den nya ursprungsmärkningsförordningen spelar en viktig roll för att
konsumenterna skall återfå förtroendet för europeiskt nötkött. Den medvetenhet
kring vår föda som kommit genom BSE är här för att stanna. Detta innebär en ny
livsstil som sätter höga krav på livsmedel och miljö. EU måste vara lyhörd för
denna tendens och alternativa produktionsmetoder som till exempel ekologisk
odling, vilket redan stimuleras, är rätt väg att vandra.

Angående försiktighetsprincipen har nu klart deklarerats att den är tillämplig till
skydd för djurs och människors hälsa, vilket även har bekräftats av domstolen.
Principen kan dock medföra flera problem. Frankrike som haft principen starkast
förankrad i sitt rättssystem hänvisade just till principen då de öppet bröt mot
Gemenskapen. Risk föreligger således för att principen utnyttjas som ett förtäckt
handelshinder, då det alltid går att hitta vetenskapliga rön som passar just den
situation staten önskar skydda.

                                                
177 C-180/96
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Flera tolkningsproblem kan även uppstå. Osäkerheten kring hur långt
medlemsstaterna har rätt att luta sig mot försiktighetsprincipen och vilka typ av
vetenskapliga rön som krävs för dess aktivering lämnar också många frågetecken.
En annan fråga kring principen är hur den förhåller sig till undantagen från kraven
på harmonisering i artikel 95(4-9) EG-fördraget. Det skall därför bli intressant hur
domstolen kommer att döma i Kommissionens stämning av Frankrike. Jag
misstänker att EG-domstolen av politiska skäl, vilket jag tyckte mig skönja i
BSE-målet mot Storbritannien, backar upp Kommissionen helt.

Den ökning av BSE som uppstod i flera kontinentaleuropeiska länder är en logisk
effekt av de tidigare bristerna i hanteringen. Då inkubationstiden hos djur är 2-7
år har dessa nyupptäckta fall troligen smittats innan embargot 1996. Denna gång
har dock nödåtgärder vidtagits direkt och riskmedvetenheten varit mycket högre.
Det skall även bli intressant att följa hur Gemenskapen kommer behandla de
massiva problem som mul- och klövsjukan för med sig.
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Bilagor

Number of cases of BSE:
http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/bse/bse26_en.pdf

Community legislation on BSE:
http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/bse/bse15_en.pdf
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