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BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET
Om: Begrundet udtalelse fra det østrigske Forbundsråd om forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af 
økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 834/2007
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Det østrigske Forbundsråd har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det 
ovennævnte forslag til forordning.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.
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Begrundet udtalelse af 14. maj 2014 i henhold til 23g, stk. 1, i B-VG sammenholdt med 
artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet 
fra Forbundsrådets EU-udvalg 

COM(2014) 180 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning 
af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
834/2007

A. Begrundet udtalelse

Det foreliggende forslag er ikke foreneligt med nærhedsprincippet.

B. Begrundelse

Den foreslåede forordning skal erstatte den gældende forordning (EF) nr. 834/2007. 
Kommissionen reagerer med denne omarbejdning efter egne oplysninger på den dynamiske 
udvikling på det stærkt voksende marked for økologiske produkter og de ændrede 
forventninger hos virksomheder og forbrugere.  Produktionsreglerne skal forbedres og 
harmoniseres ved at fjerne undtagelse og forbedre kontrolsystemet. Eksempelvis skal de 
landbrugsingredienser, som anvendes i forarbejdede økologiske produkters sammensætning 
udelukkende være økologiske. Forpligtelsen til en årlig kontrol af alle virksomheder af, om de 
overholder deres forpligtelser, bliver afskaffet, således at erhvervsdrivende med en lavere 
risikoprofil bliver underlagt kontroller mindre ofte eller reducerede kontroller, mens der mod 
erhvervsdrivende, der udgør en højere risiko, vil blive sat ind med øget kontrol. Et system for 
gruppecertificering indføres for mindre landbrugere i Unionen for at mindske inspektions- og 
certificeringsomkostninger og den dermed forbundne administrative byrde og skabe bedre 
afsætningsmuligheder. Sporbarheden forbedres for således at forebygge eventuelt svig.

Forslaget har hjemmel i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 
navnlig artikel 42, første afsnit, og artikel 43, stk. 2, der omhandler delt kompetence mellem 
Unionen og medlemsstaterne, jf. artikel 4 i TEUF.

En EU-ordning for økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter forekommer i 
princippet rimeligt, men der skal dog med henblik på overholdelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet fremsættes følgende bemærkninger:

- Vedrørende artikel 17 i forslaget til forordning (Vedtagelse af særlige produktionsregler)

I mange tilfælde indrømmes der kun undtagelser fra produktionsregler i tilfælde af en 
katastrofesituation. Der skal imidlertid bevares et vist nationalt spillerum for under visse 
omstændigheder at opretholde den økologiske produktion: Faktorer som påvirkninger som 
følge af klimaforhold, katastrofale hændelse samt begrænsninger på grund af geografiske og 
strukturelle forhold kan være årsager til pludseligt opståede flaskehalse for økologiske 
hjælpestoffer (f.eks. frø og foderstoffer). Da disse faktorer til dels kun er relevante i enkelte 
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områder i en medlemsstat og ikke er forudsigelige, er nationale eller regionale bestemmelser 
at foretrække i stedet for EU-bestemmelser, således at der kan bevares en vis fleksibilitet.

- Vedrørende artikel 20 i forslaget til forordning (Forekomst af ikke-tilladte produkter eller 
stoffer)

Forbundsrådet kan ikke tilslutte sig en EU-dækkende ordning for fastsættelse af de specifikke 
kriterier og betingelser, der gælder for anvendelsen af grænseværdier. De enkelte 
medlemsstaters landbrugstrukturer er for forskellige. Navnlig for Østrig vil den foreslåede 
ordning være forbundet med betydelige ulemper. Som følge af de små jordparceller og 
dermed mange tilstødende jordparceller kan en forurening og dermed en forekomst af ikke-
tilladte produkter eller stoffer ikke udelukkes, hverken helt eller inden for en bestemt 
grænseværdi. 

Her ville det ikke være rimeligt at straffe en økologisk producent for en driftsform uden for 
dennes kontrol  på en naboejendom og en dermed forbundet eventuel forurening af 
vedkommendes produkter på et økologisk landbrugsareal, idet den pågældendes produkter 
mister deres økologiske status. 

Det er i praksis meget svært at påvise, at der er truffet alle relevante 
beskyttelsesforanstaltninger, og kontrollen vil være forbundet med en betydelig administrativ 
byrde. Denne bestemmelse må derfor betragtes som uforholdsmæssig og ubeføjet. 

- Overgangsperiode for eksisterende og anerkendte økologiske landbrug

I forslaget til forordning er der ingen overgangsperiode for eksisterende og anerkendte 
økologiske landbrug. For at sikre disse bedrifters rets- og planlægningssikkerhed for ÖPUL-
perioden fra 2017 til 2020 er det ganske vist muligt at fastsætte en overgangsperiode ved en 
delegeret retsakt, men der foreligger dog ingen garanti.  Dermed er det nødvendigt med en 
overgangsperiode på minimum denne længde. En sådan overgangsperiode skal derfor indføjes 
i det foreliggende forslag. I modsat fald skal der fastsættes et tilsvarende nationalt spillerum 
for den beskrevne problematik.

- Mulighed for en tidsbegrænset tilladelse til "ikke-økologiske ingredienser" 

Den enkelte medlemsstat bør også fortsat have mulighed for at give en tidsbegrænset 
tilladelse til at tilsætte "ikke-økologiske ingredienser" i forarbejdede fødevarer, såfremt 
enkelte ingredienser midlertidigt ikke er tilgængelige i en økologisk kvalitet i den pågældende 
medlemsstat. 

Med henblik på ikke at svække den regionale produktion og konsum af regionale produkter, 
navnlig med henblik på klimatiltag, bør de gældende bestemmelser i artikel 28 og 29 i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 834/2007 (herunder medlemsstaternes godkendelse) bibeholdes.

Der bør stadigt være muligt at give tilladelse til at anvende traditionelle frø, når der ikke kan 
skaffes økologisk frø til specielle regionale sorter, der er nødvendig for markedsføringen.

- Delegerede retsakter
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Som i en række andre forslag siden Lissabontraktatens ikrafttræden forbeholder 
Kommissionen sig i det foreliggende forslag retten til et væld af detailregulering i form af 
utallige delegerede retsakter. Kommissionen bliver derved i stand til at fastsætte detaljerede 
bestemmelser om individuelle aspekter af produktion, mærkning, markedsføring, opbevaring, 
transport og kontrol.  Der henvises i denne forbindelse til meddelelse fra Forbundsrådet af 3. 
december 2013 i henhold til 23f, stk. 4, i B-VG, hvori der bl.a. rejses kritik af den hyppige 
anvendelse af delegerede retsakter, og hvori det foreliggende forslag til forordning bliver 
nævnt som et eksempel på en problematisk og massiv bølge af delegerede retsakter.

Overholdelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet anses på baggrund af 
ovenstående ikke at være overholdt.

På grund af det meget store antal delegerede retsakter er de faktiske konsekvenser af forslaget 
efter Forbundsrådets mening meget uklare og uoverskuelige og kan ikke vurderes i deres 
helhed, hverken kvalitativt eller kvantitativt.

På grund af denne manglende klarhed og mangelfulde oplysninger, hvilket er i strid med 
bestemmelserne i artikel 6 i protokol nr. 2 til traktaten, er det ikke muligt at vurdere

• effektiviteten af foranstaltninger til gennemførelse af målet og spørgsmålet om, 
hvorvidt disse skal gennemføres på unionsplan, og

• forslagets konsekvenser, ikke mindst den økonomiske og administrative byrde for 
medlemsstaterne.

Hvis der imidlertid mangler relevante oplysninger, udgør dette i sig selv en formel 
tilsidesættelse af nærhedsprincippet. Dette gælder i endnu højere grad i forbindelse med 
delegerede retsakter, da disse ikke er underlagt de nationale parlamenters kontrol af 
overholdelsen af nærhedsprincippet.

Ifølge det europæiske retsprincip potestas delegata non delegatur skal beføjelser til vedtage 
delegerede retsakter ifølge traktaten fortolkes restriktivt. Antallet af delegerede retsakter og 
deres manglende klarhed er i strid med dette fortolkningsprincip.

Antallet af delegerede retsakter er for stort og skal derfor begrænses til et absolut minimum, 
for at forslaget er foreneligt med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Desuden 
skal mål, indhold og anvendelsesområde for de resterende delegerede beføjelser fastlægges 
udtrykkeligt og entydigt.


