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BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET 

NATIONALT PARLAMENT OM 

NÆRHEDSPRINCIPPET 

Om: Begrundet udtalelse fra det nederlandske parlaments Andetkammer 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. 

Det nederlandske parlaments Andetkammer 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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Haag, den 16 juni 2015 

Sagens genstand: Begrundet udtalelse (nærhedsprincippet) om EU-forslaget om ændring af 

forordningen for så vidt angår beslutningsprocessen for genetisk modificerede organismer 

(GMO'er) COM (2015) 177.   

Det nederlandske parlaments Andetkammer har i overensstemmelse med den gældende 

procedure undersøgt, om ovennævnte forslag er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Det har anvendt artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union og protokol nr. 2 til 

Lissabontraktaten om anvendelse af nærheds- og proportionalitetsprincippet. 

De orienteres med denne skrivelse om Andetkammerets konklusion. Der er sendt enslydende 

skrivelser til Europa-Parlamentet, Rådet og den nederlandske regering. 

Andetkammeret er af den opfattelse, at ovennævnte forslag ikke er i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet. Medlemsstaternes stilling og rolle i forslaget bliver vurderet forskelligt 

inden for Andetkammeret.  På den ene side giver forslaget ikke medlemsstaterne 

tilstrækkeligt råderum til at indføre nationale forbud mod GMO'er. I betragtning af den 

følsomme karakter GMO'er har i samfundet, er det hensigtmæssigt med en omhyggelig 

national afvejning med mulighed for at gå i en anden retning på nationalt plan. Der er i den 

forbindelse blevet rejst tvivl om, hvorvidt opt-out-muligheden, som forslaget giver den 

enkelte medlemsstat, ud fra et retligt synspunkt er forenelig med et velfungerende indre 

marked. På den anden side afvises det give medlemsstaterne beføjelser til at tillade GMO'er, 

eftersom det i den forbindelse netop er Europa-Kommissionens opgave at sikre fælles 

spilleregler og lige vilkår i EU-medlemsstaterne. 

Ud over medlemsstaternes stilling og rolle i forslaget, finder Andetkammeret, at en 

bibeholdelse af den nuværende procedure – hvorefter det er Kommissionen, der træffer 

afgørelse om tilladelse, såfremt der ikke foreligger kvalificeret flertal – er en udemokratisk 

beslutningsform på EU-niveau.   

På baggrund af disse til tider indbyrdes modstridende argumenter kommer Andetkammeret, 

når alt er taget i betragtning, frem til den konklusion, at forslag COM (2015) 177 er i strid 

med nærhedsprincippet.  


