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Ärende: Motiverat yttrande från den spanska deputeradekammaren och den spanska 
senaten över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring 
av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att 
begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder 
inom sina territorier 

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

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

Den spanska deputeradekammaren och den spanska senaten har sänt bifogade motiverade 
yttrande över förslaget till ovannämnda förordning. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen. 
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BILAGA 

MOTIVERAT YTTRANDE NR 1/2015 AV DEN 16 JUNI 2015 FRÅN DET 
BLANDADE UTSKOTTET FÖR EUROPEISKA UNIONEN OM OFÖRENLIGHET 
MED SUDSIDIARITETSPRINCIPEN VAD GÄLLER FÖRSLAGET TILL 
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 
FÖRORDNING (EG) NR 1829/2003 VAD GÄLLER MEDLEMSSTATERNAS 
MÖJLIGHET ATT BEGRÄNSA ELLER FÖRBJUDA ANVÄNDNING AV 
GENETISKT MODIFIERADE LIVSMEDEL OCH FODER INOM SINA 
TERRITORIER (COM(2015)0177) (2015/0093(COD)) 

BAKGRUND 

A. I det protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna som 
fogats till Lissabonfördraget från 2007 och som har varit i kraft sedan den 1 december 2009 
fastställs ett förfarande för de nationella parlamentens kontroll av huruvida 
EU:s lagstiftningsinitiativ är förenliga med subsidiaritetsprincipen. Detta protokoll 
införlivades i spansk lagstiftning genom lag 24/2009 av den 22 december 1994 om ändring av 
lag 8/1994 av den 19 maj 1994. Den rättsliga grunden för detta motiverade yttrande utgörs 
framför allt av de nya artiklarna 3 j, 5 och 6 i lag 8/1994. 

B. Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda 
användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier har godkänts 
av kommissionen och översänts till de nationella parlamenten, som har åtta veckor på sig för 
att kontrollera huruvida initiativet är förenligt med subsidiaritetsprincipen, närmare bestämt 
fram till den 23 juni 2015. 

C. Den 20 maj 2015 antog presidiet och talesmännen för det blandade utskottet för 
Europeiska unionen ett beslut om att granska detta EU-lagstiftningsinitiativ. Senator Ángel 
Pintado Barbanoj utsågs till föredragande, och utskottet begärde att den spanska regeringen 
skulle utfärda en rapport i enlighet med artikel 3 j i lag 8/1994.  

D. Regeringens rapport har mottagits. I denna påpekas det att förslaget till ändring av 
förordningen påverkar den korrekta tillämpningen av subsidiaritetsprincipen, eftersom 
ansvaret överförs till en förvaltning som inte har tillräcklig kapacitet för att ombesörja målen 
för den avsedda åtgärden. Därför är det inte förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

E. Vid sammanträdet den 16 juni 2015 antog det blandade utskottet för Europeiska 
unionen följande yttrande:  

MOTIVERAT YTTRANDE 

1. I artikel 5.1 i fördraget om Europeiska unionen anges att principerna om subsidiaritet och 
proportionalitet ska styra utövandet av unionens befogenheter. Enligt artikel 5.3 i samma 
fördrag ska unionen, enligt subsidiaritetsprincipen, ”vidta en åtgärd endast om och i den mån 
som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller på regional och lokal nivå, och därför, på 
grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå”. 
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2. Det analyserade lagstiftningsförslaget utgår från artikel 114 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, som fastställer följande: 

”1. Om inte annat föreskrivs i fördragen ska följande bestämmelser tillämpas för att nå de mål 
som anges i artikel 26. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, besluta om 
åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar 
i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera. 

2. Punkt 1 gäller inte bestämmelser om skatter och avgifter, bestämmelser om fri rörlighet för 
personer eller bestämmelser om anställdas rättigheter och intressen. 

3. Kommissionen ska i sina förslag enligt punkt 1 om hälsa, säkerhet samt miljö- och 
konsumentskydd utgå från en hög skyddsnivå och särskilt beakta ny utveckling som grundas 
på vetenskapliga fakta. Europaparlamentet och rådet ska också, inom ramen för sina 
respektive befogenheter, sträva efter att nå detta mål. 

4. Om en medlemsstat, efter det att Europaparlamentet och rådet, rådet eller kommissionen 
har beslutat om en harmoniseringsåtgärd, anser det nödvändigt att behålla nationella 
bestämmelser som grundar sig på väsentliga behov enligt artikel 36 eller som avser miljö- 
eller arbetsmiljöskydd, ska den till kommissionen anmäla dessa bestämmelser samt skälen för 
att behålla dem. 

5. Dessutom gäller, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4, att om en medlemsstat 
efter det att Europaparlamentet och rådet, rådet eller kommissionen har beslutat om en 
harmoniseringsåtgärd anser det nödvändigt att införa nationella bestämmelser grundade på 
nya vetenskapliga belägg med anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd för att lösa 
ett problem som är specifikt för den medlemsstaten och som har uppkommit efter beslutet om 
harmoniseringsåtgärden, ska medlemsstaten underrätta kommissionen om de planerade 
bestämmelserna samt om skälen för att införa dem. 

6. Kommissionen ska inom sex månader efter en sådan anmälan som avses i punkterna 4 och 
5 godkänna eller förkasta de ifrågavarande nationella bestämmelserna sedan den konstaterat 
huruvida dessa utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innebär förtäckta 
handelshinder mellan medlemsstaterna samt huruvida de kommer att utgöra ett hinder för den 
inre marknadens funktion. 

Om kommissionen inte fattar beslut inom denna period ska de nationella bestämmelser som 
avses i punkterna 4 och 5 anses godkända. 

Om det är berättigat på grund av frågans komplexitet och om det inte finns någon fara för 
människors hälsa, får kommissionen meddela den berörda medlemsstaten att den period som 
avses i denna punkt kan förlängas med ytterligare högst sex månader. 

7. Om en medlemsstat i enlighet med punkt 6 bemyndigas att behålla eller införa nationella 
bestämmelser som avviker från en harmoniseringsåtgärd, ska kommissionen omedelbart 
undersöka om den ska föreslå en anpassning av den åtgärden. 

8. Om en medlemsstat tar upp ett särskilt problem som rör folkhälsan på ett område som 
tidigare har varit föremål för harmoniseringsåtgärder, ska medlemsstaten göra kommissionen 



 

PE560.898v01-00 4/6 NP\1067121SV.doc 

SV 

uppmärksam på detta och kommissionen ska omedelbart undersöka om den ska föreslå rådet 
lämpliga åtgärder. 

9. Med avvikelse från det förfarande som anges i artiklarna 258 och 259 kan kommissionen 
eller någon av medlemsstaterna hänskjuta ärendet direkt till Europeiska unionens domstol, om 
kommissionen eller medlemsstaten anser att en annan medlemsstat missbrukar 
befogenheterna enligt denna artikel. 

10. De ovannämnda harmoniseringsåtgärderna ska vid behov omfatta en skyddsklausul som 
tillåter medlemsstaterna att på en eller flera av de icke-ekonomiska grunder som anges i 
artikel 36 vidta provisoriska åtgärder, som ska vara underkastade ett kontrollförfarande från 
unionens sida.” 

3. Europeiska unionen har en övergripande lagstiftning för godkännande, spårbarhet och 
märkning av genetiskt modifierade livsmedel och foder. Förordning (EG) nr 1829/2003 om 
genetiskt modifierade livsmedel och foder omfattar livsmedel, livsmedelsingredienser och 
foder som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierade organismer. 
Förordningen omfattar också genetiskt modifierade organismer för annan användning såsom 
odling, om de används som utgångsmaterial för framställning av livsmedel och foder. Dessa 
olika produkter betecknas i detta dokument som ”genetiskt modifierade organismer och 
genetiskt modifierade livsmedel och foder”. 

Genom förordning (EG) nr 1829/2003 har ett godkännandeförfarande införts som har som 
mål att garantera att utsläppandet på marknaden av de berörda produkterna inte utgör några 
risker för människors och djurs hälsa och för miljön. Därför står den vetenskapliga 
riskbedömningen i centrum för varje förfarande: varje godkännande av utsläppande på 
marknaden av en produkt måste motiveras i vederbörlig ordning, och den viktigaste grunden 
för en sådan motivering är den vetenskapliga bedömningen. Enligt lagstiftningen är det 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) som tillsammans med 
medlemsstaternas vetenskapliga organ ansvarar för denna vetenskapliga riskbedömning. 

Förordning (EG) nr 1829/2003 innehåller bestämmelser som gör det möjligt för 
kommissionen eller medlemsstaterna att anta nödfallsåtgärder mot utsläppande på marknaden 
eller användning av en godkänd genetiskt modifierad organism, om det framgår att produkten 
kan komma att innebära allvarliga risker för hälsan eller miljön. Dessa åtgärder kräver 
vetenskapliga belägg som visar att produkten kan komma att innebära allvarliga risker för 
hälsan eller miljön. 

4. Förslaget till ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 om eventuella begränsningar eller 
förbud avseende användningen av produkter som innehåller genetiskt modifierade organismer 
ger upphov till viss förvirring vad gäller de mål som kommissionen avser att uppnå eftersom 
dessa inte tydligt anges. Vi är medvetna om svårigheterna för kommissionen att fastställa en 
entydig politik som stöds av samtliga medlemsstater. Vi anser dock att detta inte hindrar att 
man försöker upprätthålla en balanserad position som ger garantier till konsumenterna, till de 
sektorer där utgångsmaterialet respektive fodret framställs, till uppfödarna och till köttsektorn. 
Detta förslag till lagändring skapar rättsosäkerhet, oförutsedda kostnader och störningar på 
den inre marknaden. Man övergår från ett system med vetenskapliga garantier till ett system 
där särintressen och politiska eller ideologiska ställningstaganden kan dominera. Vårt 
beroende av utgångsmaterial (spannmål, oljeväxter och proteingrödor) är tillräckligt stort för 
att vi ska vara måna om denna produktionssektors framtid. 
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Europeiska unionen är världens största importör av jordbruksråvaror. I genomsnitt använder 
EU:s livsmedelssektor 225 miljoner ton utgångsmaterial till foder varje år. EU är kraftigt 
beroende av leveranserna av genmodifierade proteiner för sin djuruppfödning. För att vara 
självförsörjande skulle EU behöva en yta på 15,5 miljoner hektar för sojabönsodling. För 
närvarande har EU 0,6 miljoner hektar till sitt förfogande. 

Odlingen av genetiskt modifierade organismer har pågått i nitton år, och för närvarande besår 
18 miljoner jordbrukare 181 miljoner hektar med genetiskt modifierade organismer, särskilt i 
28 länder, av vilka de främsta är Förenta staterna, Brasilien, Kanada, Argentina och Indien. 

Konkurrenskraften inom EU:s jordbruks- och djuruppfödningsproduktion är klart beroende av 
att försörjningskällorna upprätthålls, genom att det ställs garantier och att det råder stabilitet 
vad gäller de bestämmelser som fastställs i EU och medlemsstaterna. De europeiska 
myndigheternas ständiga svängningar i beslutsfattandet får en annan effekt än den avsedda. 
De skapar förvirring bland konsumenterna, osäkerhet i produktionssektorn och ekonomiska 
skador som påverkar forskningen, utvecklingen och innovationen inom en sektor som är 
mycket viktig för EU:s ekonomi. 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet är den myndighet som ur ett vetenskapligt 
perspektiv bedömer riskerna. Även om förordning (EG) nr 1829/2003 gör det möjligt för 
kommissionen att, utöver riskbedömningen, ta hänsyn till ”andra berättigade faktorer”, har 
kommissionen inte kunnat hänvisa till dessa faktorer för att motivera en vägran att godkänna 
produkter som Efsa betraktar som säkra, och kommissionen kan ändå bara göra det för hela 
EU sammantaget. Utifrån detta argument menar vi att den gemensamma marknaden inom EU 
står på spel och att den fria handeln med och transporten av varor kan drabbas. Det faktum att 
det inte har gjorts en uttömmande uppräkning av de skäl som motiverar antagandet av 
undantagsklausuler (avsaknad av en ”positiv eller negativ lista”) liksom det faktum att det inte 
föreskrivs rättsliga mekanismer för upphävande av de nationella åtgärder som kan betraktas 
som oriktiga, inte tillräckligt motiverade eller diskriminerande, innebär en uppenbar risk för 
rättsosäkerhet. 

Samtidigt innebär det att animaliska produkter från djur som utfodrats med genetiskt 
modifierat foder inte behöver märkas som sådana. Åternationaliseringen av tillstånd för 
genetiskt modifierade organismer kan medföra en sådan typ av ”nationell” ansökan om 
märkning för att skydda jordbrukarna i de medlemsstater som har beslutat att förbjuda 
användningen av foder som innehåller genetiskt modifierade organismer. En sådan åtgärd kan 
utgöra ett importhinder för animaliska produkter från de medlemsstater som inte har beslutat 
att införa ett sådant förbud. 

Förbudet mot ”användningen” av genetiskt modifierade produkter kan också utvidgas av vissa 
medlemsstater till att omfatta sådan verksamhet som ”transit, lagring eller beredning” inom 
deras territorier. 

En annan risk med olika sorters märkning eller med att analyserna blir alltmer komplexa om 
varje medlemsstat i EU tillämpar specifika nationella bestämmelser, är att konsumenternas 
förtroende för utländska produkter minskar, vilket utmynnar i en dubbel marknad på grundval 
av ohomogena kriterier i medlemsstaterna. 

Det kan skapas en stor klyfta i konceptet om en öppen marknad och om fri rörlighet för varor 
i EU enligt artiklarna 34 och 36 i EUF-fördraget. Vi anser att beslut alltid ska fattas med 
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utgångspunkt i vetenskapliga rön. 

5. I fråga om huruvida lagstiftningsförslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen är det på 
sin plats att påpeka att detta område, nämligen regleringen av användningen av genetiskt 
modifierade livsmedel och foder, nyligen har ändrats ingående genom Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) nr 2015/412 av den 11 mars 2015 om ändring av direktiv 
2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av 
genetiskt modifierade organismer inom sina territorier. Bara några månader efter den senaste 
lagändringen inom denna sektor ändrar förslaget i fråga på nytt den rättsliga ramen genom 
vilken medlemsstaterna kan vidta åtgärder för att förbjuda eller begränsa användningen av 
vissa genetiskt modifierade produkter. Innan man går in på förslagets innehåll är det 
nödvändigt att uppmärksamma att den rättsosäkerhet som skapas av de ständiga ändringarna 
av den rättsliga ramen är ett tecken på oförenlighet med subsidiaritetsprincipen, oavsett vilket 
mål kommissionen eftersträvar, eftersom det är uppenbart att detta mål skulle ha kunna 
uppnås genom en stabilare rättslig ram. 

Samtidigt är det nödvändigt att betona att det föreliggande förslaget, i och med att de överför 
ansvaret att besluta om att begränsa eller förbjuda användningen av genetiskt modifierade 
organismer till medlemsstaterna, äventyrar förenligheten med subsidiaritetsprincipen, 
eftersom medlemsstaterna inte alltid har kapacitet att fatta dessa beslut på ett sätt som inte 
skadar den inre marknaden. De eventuella obalanser som kan uppstå mellan medlemsstaternas 
lagstiftningar hotar EU:s livsmedels- och fodermarknad och innebär en risk för att resultaten 
av detta förslag inte blir de som kommissionen avsett. 

SLUTSATS 

Av de skäl som här har lagts fram anser det blandade utskottet för Europeiska unionen 
att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda 
användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier inte är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen i fördraget om Europeiska unionen. 

Detta motiverade yttrande översänds till Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
inom ramen för den politiska dialogen mellan de nationella parlamenten och EU:s 
institutioner. 


