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BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET 

NATIONALT PARLAMENT OM 

NÆRHEDSPRINCIPPET 

Om: Begrundet udtalelse fra Spaniens Deputeretkammer og Senat om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 
1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller 
forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres 
område 

 (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(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. 

Spaniens Deputeretkammer og Senat har fremsendt vedlagte begrundede udtalelse om 
ovennævnte forslag til forordning. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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BILAG 

BEGRUNDET UDTALELSE NR. 1/2015 FRA DET BLANDEDE UDVALG FOR DEN 
EUROPÆISKE UNION AF 16. JUNI 2015 OM KRÆNKELSE AF 
NÆRHEDSPRINCIPPET I FORSLAGET TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING OM ÆNDRING AF FORORDNING (EF) NR. 1829/2003 
FOR SÅ VIDT ANGÅR MEDLEMSSTATERNES MULIGHED FOR AT BEGRÆNSE 
ELLER FORBYDE ANVENDELSE AF VISSE GENETISK MODIFICEREDE 
FØDEVARER OG FODERSTOFFER PÅ DERES OMRÅDE 
(COM (2015)0177) (2015/0093 (COD)) 

BAGGRUND 

A. I protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, der 
er knyttet som bilag til Lissabontraktaten fra 2007, og som har været i kraft siden den 1. 
december 2009, er der fastlagt en procedure for, at de nationale parlamenter kan kontrollere, 
at EU's lovgivningsinitiativer er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Denne protokol 
fik lovkraft i Spanien gennem lov nr. 24/2009 af 22. december 2009 om ændring af lov nr. 
8/1994 af 19. maj 1994. Det er navnlig det nye litra j) i artikel 3, samt de nye artikler 5 og 6 i 
lov 8/1994, som udgør retsgrundlaget for denne begrundede udtalelse. 

B. Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde 
anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område, er blevet 
godkendt af Europa-Kommissionen og fremsendt til de nationale parlamenter, som har otte 
uger til at kontrollere, at initiativet er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Denne frist 
udløb den 23. juni 2015. 

C. Formandskabet og talsmændene for det spanske parlaments Blandede Udvalg for Den 
Europæiske Union indgik den 20. maj 2015 aftale om at foretage en undersøgelse af det 
nævnte EU-lovgivningsinitiativ, valgte senator Ángel Pintado Barbanoj til ordfører og 
anmodede den spanske regering om den i artikel 3, litra j), i lov nr. 8/1994 nævnte rapport. 

D. Udvalget har modtaget rapporten fra den spanske regering. I denne anføres det, at 
foreliggende forslag om ændring af forordning påvirker den korrekte anvendelse af 
nærhedsprincippet, idet ansvaret overdrages til en administration, som ikke har tilstrækkelig 
kapacitet til at forfølge målene med den påtænkte handling, hvorved det ikke er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

E. Det Blandede Udvalg for Den Europæiske Union vedtog på sit møde den 16. juni 
2015 nærværende  

BEGRUNDEDE UDTALELSE 

1. - Af artikel 5, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union fremgår det, at "udøvelsen af 
Unionens beføjelser er underlagt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet". I samme 
traktats artikel 5, stk. 3, fastsættes det, at "i medfør af nærhedsprincippet handler Unionen på 
de områder, der ikke hører ind under dens enekompetence, kun hvis og i det omfang målene 
for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på 
centralt, regionalt eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller 
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virkninger bedre kan nås på EU-plan". 

2. - Det forslag til retsakt, som er genstand for analyse, er baseret på artikel 114 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, som fastsætter følgende: 

"1. Medmindre andet er bestemt i traktaterne, finder følgende bestemmelser anvendelse med 
henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 26 fastsatte mål. Europa-Parlamentet og Rådet, der 
træffer afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre 
markeds oprettelse og funktion. 

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på fiskale bestemmelser, bestemmelser vedrørende den frie 
bevægelighed for personer og bestemmelser vedrørende ansattes rettigheder og interesser. 

3. Kommissionens forslag i henhold til stk. 1 inden for sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse 
og forbrugerbeskyttelse skal bygge på et højt beskyttelsesniveau under hensyntagen til 
navnlig enhver ny udvikling baseret på videnskabelige kendsgerninger. Inden for deres 
respektive kompetenceområder bestræber Europa-Parlamentet og Rådet sig også på at nå dette 
mål. 

4. Hvis en medlemsstat, efter at Europa-Parlamentet og Rådet, Rådet eller Kommissionen har 
vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt at opretholde nationale 
bestemmelser, som er begrundet i vigtige behov, hvortil der henvises i artikel 36, eller som 
vedrører miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet, giver den Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og om grundene til deres opretholdelse. 

5. Hvis en medlemsstat endvidere med forbehold af stk. 4, efter at Europa-Parlamentet og 
Rådet, Rådet eller Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det 
nødvendigt at indføre nationale bestemmelser baseret på nyt videnskabeligt belæg vedrørende 
miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der er specifikt for 
den pågældende medlemsstat, og som viser sig efter vedtagelsen af 
harmoniseringsforanstaltningen, giver den Kommissionen meddelelse om de påtænkte 
bestemmelser og om grundene til deres indførelse. 

6. Kommissionen bekræfter eller forkaster inden seks måneder efter meddelelsen som 
omhandlet i stk. 4 og 5 de pågældende nationale bestemmelser efter at have konstateret, om 
de er et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne, og om de udgør en hindring for det indre markeds funktion. 

Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen afgørelse inden for dette tidsrum, betragtes de i 
stk. 4 og 5 omhandlede nationale bestemmelser som godkendt. 

Hvis det er begrundet i spørgsmålets kompleksitet, og hvis der ikke foreligger risiko for 
menneskers sundhed, kan Kommissionen meddele den pågældende medlemsstat, at den i 
dette stykke omhandlede periode kan forlænges med en ny periode på indtil seks måneder. 

7. Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 6 bemyndiges til at opretholde eller indføre nationale 
bestemmelser, der er en undtagelse fra en harmoniseringsforanstaltning, undersøger 
Kommissionen omgående, om den skal foreslå en tilpasning af denne foranstaltning. 
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8. Hvis en medlemsstat rejser et specifikt problem vedrørende folkesundheden på et område, 
der har været omfattet af tidligere harmoniseringsforanstaltninger, underretter den 
Kommissionen, der omgående undersøger, om den skal foreslå Rådet passende 
foranstaltninger. 

9. Uanset den i artikel 258 og 259 fastsatte fremgangsmåde kan Kommissionen eller en 
medlemsstat henvende sig direkte til Den Europæiske Unions Domstol, hvis de finder, at en 
anden medlemsstat misbruger de i nærværende artikel fastsatte beføjelser. 

10. De ovennævnte harmoniseringsforanstaltninger indeholder i de relevante tilfælde en 
beskyttelsesklausul, der bemyndiger medlemsstaterne til med en eller flere af de ikke-
økonomiske begrundelser, der er nævnt i artikel 36, at træffe foreløbige foranstaltninger, der 
er undergivet en EU-kontrolprocedure". 

3. - Den Europæiske Union har en samlet retlig ramme for tilladelse, sporbarhed og mærkning 
af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. Forordning (EF) nr. 1829/2003 om 
genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer omfatter fødevarer, fødevareingredienser og 
foder, som indeholder, består af eller er fremstillet af GMO'er. Den omfatter også GMO'er til 
andre anvendelser, såsom dyrkning, hvis de anvendes som råvarer til fremstilling af fødevarer 
og foder. Disse produkter er i dette dokument benævnt "GMO'er" og "genetisk modificerede 
fødevarer og foder". 

Der er ved forordning (EF) nr. 1829/2003 fastlagt en tilladelsesprocedure, som har til formål 
at sikre, at markedsføring af de pågældende produkter ikke vil udgøre en risiko for 
menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet. I overensstemmelse hermed spiller den 
videnskabelige risikovurdering en central rolle i proceduren: enhver tilladelse til 
markedsføring af et produkt skal være behørigt begrundet, og det bedste grundlag for en 
sådan begrundelse er en videnskabelig vurdering. I henhold til lovgivningen ligger ansvaret 
for disse videnskabelige risikovurderinger hos Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) i samarbejde med medlemsstaternes videnskabelige organer. 

Forordning (EF) nr. 1829/2003 indeholder bestemmelser, der giver Kommissionen eller 
medlemsstaterne mulighed for at iværksætte beredskabsforanstaltninger mod markedsføring 
og anvendelse af en tilladt GMO, hvis produktet må formodes at udgøre en alvorlig sundheds- 
eller miljørisiko. Det er en forudsætning for anvendelse af sådanne foranstaltninger, at der 
foreligger videnskabelig dokumentation for, at produktet må formodes at udgøre en alvorlig 
sundheds- eller miljørisiko. 

4. - Forslag til forordning nr. 1823/2003 om mulige begrænsninger af eller forbud mod 
anvendelsen af produkter, der indeholder genetisk modificerede organismer, skaber forvirring 
vedrørende de mål, som Europa-Kommissionen ønsker at nå, idet disse ikke fremgår 
udtrykkeligt. Vi er bekendt med de vanskeligheder, som Kommissionen har i forbindelse med 
fastlæggelsen af en entydig politik, som støttes af alle medlemsstater. Vi mener ikke, at dette 
er til hinder for, at man forsøger at bevare en afbalanceret holdning, som kan give garantier til 
forbrugerne samt til sektorerne for produktion af råvarer og foderstoffer, husdyrhold og kød. 
Dette forslag om ændring af forordning skaber juridisk usikkerhed, uforudsete omkostninger 
og forstyrrelser på det indre marked. Man går fra et system med videnskabelig garanti til et, 
som kan være domineret af politiske eller ideologiske interesser og holdninger. Vores 
afhængighed af råvarer (korn, olieholdige afgrøder og proteinafgrøder) er tilstrækkelig stor til, 
at vi bør værne om denne produktionssektors fremtid. 
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Den Europæiske Union er verdens største importør af landbrugsråvarer. I gennemsnit bruger 
EU's fødevaresektor 225 millioner ton råvarer til foderstoffer hvert år. Europa er stærkt 
afhængigt af kilder til genetisk modificeret protein til sin animalske produktion. Den 
Europæiske Union har behov for et areal på 15,5 millioner hektar til dyrkning af soja, hvis det 
skal være selvforsynende. I øjeblikket har vi 0,6 millioner hektar. 

Efter 19 års dyrkning af genetisk modificerede organismer er der i øjeblikket 18 millioner 
landbrugere, der udnytter 181 millioner hektar til genetisk modificerede organismer, navnlig i 
28 lande, heraf især USA, Brasilien, Canada, Argentina og Indien. 

EU's husdyrproduktions konkurrenceevne er tydeligvis afhængig af, at leverandørerne har 
garantier og sikkerhed vedrørende de regler, som EU og medlemsstaterne fastsætter. Når EU-
myndighederne hele tiden træffer forskellige beslutninger, får det den modsatte virkning end 
den tilsigtede: det skaber forvirring blandt forbrugerne, usikkerhed i produktionssektoren og 
en økonomisk skade, som påvirker udviklingen inden for forskning, udvikling og innovation i 
en af vores økonomis nøglesektorer. 

Det er Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, der ud fra et videnskabeligt synspunkt 
forestår risikovurderingen. Samtidig har Kommissionen ikke, til trods for at forordning (EF) 
nr. 1829/2003 giver den mulighed for, ud over risikovurderingen, også at tage hensyn til 
"andre legitime forhold", kunnet henvise til sådanne forhold som begrundelse for at afvise at 
tillade produkter, som EFSA anser for at være sikre, hvilket den under alle omstændigheder 
kun ville kunne gøre for EU som helhed. Dette argument får os til at tænke, at forslaget 
bringer det indre marked i EU i fare, og at det kan påvirke den frie handel og den frie 
bevægelighed for varer. Det forhold, at der ikke på udtømmende vis angives, hvilke årsager 
der kan berettige vedtagelsen af opt-out-muligheder (udeladelse af en "positiv-" eller 
"negativliste"), såvel som fraværet af retlige mekanismer for suspension af de nationale 
foranstaltninger, som måtte anses for at være urimelige, ikke tilstrækkeligt berettigede eller 
diskriminerende, indebærer en tydelig risiko for juridisk usikkerhed. 

Det indebærer samtidig, at animalske produkter, der stammer fra dyr, som er blevet fodret 
med genetisk modificeret foder, ikke behøver være mærkede som genetisk modificerede: 
"renationaliseringen" af tilladelsen til genmodificering kan føre til sådanne "nationale" 
mærkningsanmodninger med henblik på at beskytte landbrugere i de medlemsstater, som har 
besluttet af forbyde anvendelsen af foder fremstillet ved hjælp af derivater fra GMO'er. En 
sådan foranstaltning kan udgøre en importbarriere for animalske produkter fra medlemsstater, 
som ikke har besluttet at indføre et sådant forbud. 

Nogle medlemsstater kan udvide forbuddet mod "anvendelsen" af genetisk modificerede 
produkter til også at omfatte trin såsom "transit, oplagring eller forarbejdning" på deres 
område. 

Hvis hver enkelt medlemsstat i EU indfører specifikke krav på nationalt plan, vil der være en 
yderligere risiko for forskellige mærkninger eller komplicering af analyserne, hvilket vil 
bevirke, at forbrugerne får endnu mindre tillid til udenlandske produkter, hvilket igen vil 
skabe et dobbelt marked på grundlag af uensartede kriterier i de forskellige medlemsstater. 

Der kan blive skabt en dyb kløft i konceptet om det åbne marked og den frie bevægelighed for 
varer inden for EU, jf. artikel 24 og 36 i TEUF. Efter vores opfattelse bør 
beslutningstagningen altid være baseret på videnskaben. 
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5. - I forbindelse med vurderingen af hvorvidt forslaget til retsakt er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, bør det bemærkes, at vi har at gøre med et spørgsmål – om regulering af 
anvendelsen af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer – som har undergået en nylig 
dybdegående ændring ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/412 af 11. 
marts 2015 om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed 
for at begrænse eller forbyde dyrkning af genetisk modificerede organismer (GMO'er) på 
deres område. Knapt et par måneder efter den seneste ændring af den retlige ramme, som 
medlemsstaterne anvender til at vedtage foranstaltninger til at forbyde eller begrænse 
anvendelsen af bestemte genetisk modificerede produkter, ændrer det aktuelle forslag endnu 
en gang den retlige ramme for denne sektor. Inden der tages stilling til forslagets indhold, skal 
det bemærkes, at den juridiske usikkerhed, der er opstået som følge af de retlige ændringer, 
peger på, at nærhedsprincippet ikke er blevet overholdt, idet det – uanset Kommissionens 
tilsigtede mål – er indlysende, at det kunne været nået ved hjælp af en mere stabil retlig 
ramme. 

Det bør desuden understreges, at det aktuelle forslag, ved at overdrage ansvaret for at træffe 
beslutning om begrænsning eller forbud af anvendelsen af GMO'er til medlemsstaterne, 
skaber fare for, at nærhedsprincippet ikke overholdes, eftersom medlemsstaterne ikke altid 
har kapacitet til at træffe sådanne beslutninger på en måde, som ikke vil skade det indre 
markeds funktionsmåde. De potentielle ubalancer, der kan opstå mellem lovgivningen i de 
enkelte medlemsstater, udgør en trussel mod funktionsmåden af Den Europæiske Unions 
marked for fødevarer og foderstoffer og indebærer en risiko for, at nærværende forslag får den 
modsatte virkning af den, som Kommissionen havde tilsigtet. 

KONKLUSION 

På grundlag af ovenstående mener Det Blandede Udvalg for Den Europæiske Union, at 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) 
nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller 
forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område, 
ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet som fastsat i den gældende traktat 
om Den Europæiske Union. 

Denne begrundede udtalelse vil blive fremsendt til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen inden for rammerne af den politiske dialog mellem de nationale 
parlamenter og Den Europæiske Unions institutioner. 


