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Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår 
medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo'er 
på deres område (KOM(2010)0375)

Med skrivelse af 10. marts 2011 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om 
holdbarheden af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. 
forretningsordenens artikel 37, stk. 2.

Baggrund

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet 
af genetisk modificerede organismer1 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer2

fastsætter et harmoniseret system for risikovurdering af miljø- og sundhedsmæssige faktorer i 
forbindelse med godkendelse af gmo'er og fastsætter procedurereglerne for den efterfølgende 
markedsføringstilladelse. Direktiv 2001/18/EF indeholder endvidere bestemmelser om 

                                               
1 EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.
2 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
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udsætning1 af GMO'er til et andet formål end markedsføring2 (f.eks. dyrkning). 
Tilladelsesproceduren er i det væsentlige som følger:  i)  en ansøgning om tilladelse, der 
indeholder en evaluering af miljø- og sundhedsrisici, fremsendes til den nationale kompetente 
myndighed i en medlemsstat; ii) den kompetente myndighed udsteder en evalueringsrapport 
om risikovurderingen. Andre medlemsstater kan fremsætte indvendinger, i hvilket tilfælde 
Kommissionen vil indtræde ind i proceduren. Såfremt der ikke er indvendinger, er gmo'en 
tilladt på national niveau, mens gmo'en, i de mest almindelige tilfælde med indvendinger og 
divergerende vurderinger, tillades af Kommissionen. Direktivets artikel 22 indeholder 
"klausulen om fri bevægelighed", der forbyder medlemsstater at begrænse markedsføringen af 
gmo'er, der er tilladt i henhold til direktivet. I henhold til direktivets artikel 23 kan en 
medlemsstat kun begrænse eller forbyde brug og/eller salg af gmo'er af sundheds- eller 
miljømæssige grunde, såfremt nye oplysninger om miljø- og sundhedsrisici er fremkommet 
efter, at tilladelsen er givet.  Forordning nr. 1829/2003 indeholder tilsvarende bestemmelser 
for godkendelse af gmo'er, der anvendes som en fødevare eller foder, fødevarer eller foder, 
der indeholder eller består af gmo'er og fødevarer eller foder, der er fremstillet af eller 
indeholder ingredienser fremstillet af gmo'er. I denne henseende er forordningen en lex 
specialis vedrørende godkendelse af gmo'er i forbindelse med fødevarer og foder. 

Det bør endvidere bemærkes, at direktivet og forordningen indfører en retlig ramme for 
godkendelse af genetisk modificerede organismer (gmo'er), som gælder fuldt ud for gmo'er, 
der anvendes til dyrkningsformål i hele EU som frø eller andet planteformeringsmateriale. I 
henhold til dette regelsæt skal der foretages en risikovurdering for hver enkel gmo til 
dyrkning, inden den godkendes til markedsføring på EU-markedet. Godkendelsesproceduren 
har til formål at sikre et højt niveau af beskyttelsen af menneskers liv og sundhed, dyrs 
sundhed og velfærd, miljøet samt forbrugernes interesser, samtidig med at det sikres, at det 
indre marked fungerer tilfredsstillende.

Kommissionen foreslog den 13. juli 2010 at ændre direktiv 2001/18/EF, for så vidt angår 
medlemsstaternes mulighed for at vedtage foranstaltninger, der begrænser eller forbyder 
dyrkning af alle eller bestemte gmo'er i dele af eller på hele deres område. Samme dag 
offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om valgfrihed for medlemsstaterne til at træffe 
beslutninger om dyrkning af genetisk modificerede afgrøder3, hvori den gør rede for grundene
til sit forslag om at indføre en mere fleksibel tilgang inden for rammerne af den nuværende 
lovgivning om gmo-dyrkning. 

                                               
1"Udsætning" er defineret i direktivet artikel 2, nr. 3), der har følgende ordlyd: "udsætning": enhver tilsigtet 
overførsel til miljøet af en GMO eller en kombination af GMO'er, for hvilken eller hvilke der ikke anvendes 
specifikke indeslutningsforanstaltninger for at begrænse GMO'ernes kontakt med og for at sikre et højt 
sikkerhedsniveau for befolkningen og miljøet.
2 "markedsføring": stillen til rådighed for tredjemand mod betaling eller vederlagsfrit.
Følgende handlinger betragtes ikke som markedsføring: 
- stillen til rådighed af genetisk modificerede mikroorganismer til aktiviteter, der er omfattet af Rådets direktiv 
90/219/EØF af 23. april 1990 om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer, herunder 
kultursamlinger; 
- stillen til rådighed af andre GMO'er end de i første led omhandlede mikroorganismer, der udelukkende skal 
anvendes til aktiviteter, hvor der benyttes passende strenge indeslutningsforanstaltninger for at begrænse deres 
kontakt med og for at sikre et højt sikkerhedsniveau for befolkningen og miljøet; foranstaltningerne bør baseres på 
samme indeslutningsprincipper som i direktiv 90/219/EØF
- stillen til rådighed af GMO'er udelukkende til brug for udsætninger, som opfylder kravene i del B"
3 KOM(2010) 380 .
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I Rådet påpegede en ad hoc-gruppe, der var oprettet af COREPER med henblik på at behandle 
forslaget, en række forhold og problemer, herunder valget af retsgrundlag. Som svar herpå 
afgav Rådets Juridiske Tjeneste en udtalelse1, hvori den konkluderede, at forslaget i den 
nuværende udformning ikke retmæssigt var baseret på artikel 114 i TEUF. Kommissionen var 
stærkt uenig i denne konklusion2.

Parlamentets Juridiske Tjeneste behandlede på Deres anmodning spørgsmålet, og kom i sin 
udtalelse af 17. november 2010 til følgende konklusion: "Den Juridiske Tjeneste har ikke 
fundet grundlag for at rejse tvivl om valget af artikel 114 i TEUF som retsgrundlag for 
forslaget."

Ordføreren, Corinne Lepage, foreslår at ændre retsgrundlaget og erstatte artikel 114 i TEUF 
med artikel 192 i TEUF (ændringsforslag 1)3. Ordføreren foreslår endvidere andre 
ændringsforslag, der angiveligt vil ændre Kommissionens forslag på en sådan måde, at det 
begrunder anvendelsen af artikel 192 i TEUF. 

I. Retsgrundlaget 

Kommissionens forslag har hjemmel i artikel 114 i TEUF, der har følgende ordlyd:

"Artikel 114
(tidl. artikel 95 i TEF)
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 
                                               
1 Principielt af "afharmoniserings"-grunde; jf. rådsdokument 15696/10.
2 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 19. november 2011 om retlige spørgsmål vedrørende 
GMO-dyrkning (SEC(2010) 1454 final).
3 PR\855067DA.doc
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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.

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.

Ordføreren foreslår at ændre hjemmelen til artikel 192 i TEUF, der har følgende ordlyd:
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"Artikel 192
(tidl. artikel 175 i TEF)
1. Europa-Parlamentet og Rådet træffer efter den almindelige lovgivningsprocedure og 
efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget afgørelse om de 
aktioner, der skal iværksættes af Unionen med henblik på at gennemføre de mål, der er 
anført i artikel 191*.

2. Uanset den i stk. 1 nævnte fremgangsmåde for beslutningstagning og med forbehold af 
artikel 114 vedtager Rådet efter en særlig lovgivningsprocedure og efter høring af 
Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

a) bestemmelser af hovedsagelig fiskal karakter
b) foranstaltninger, der berører
— fysisk planlægning
— kvantitativ forvaltning af vandressourcerne, eller som direkte eller indirekte berører 
disse ressourcers disponibilitet
— arealanvendelse, bortset fra affaldshåndtering
c) foranstaltninger, der i væsentlig grad berører en medlemsstats valg mellem forskellige 
energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning.
Rådet kan med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget vedtage, at den 
almindelige lovgivningsprocedure skal finde anvendelse på de spørgsmål, der er nævnt i 
første afsnit.

3. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager efter den almindelige lovgivningsprocedure og 
efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget generelle 
handlingsprogrammer for prioriterede mål, som skal virkeliggøres.
De foranstaltninger, der er nødvendige for disse programmers iværksættelse, vedtages 
efter betingelserne i stk. 1 eller stk. 2, alt efter omstændighederne.

4. Med forbehold af visse foranstaltninger vedtaget af Unionen finansieres og 
gennemføres miljøpolitikken af medlemsstaterne.

5. Med forbehold af princippet om, at forureneren betaler, skal foranstaltninger, der 
bygger på stk. 1, og som indebærer udgifter, der skønnes uforholdsmæssigt store for en 
medlemsstats offentlige myndigheder, i en passende form give mulighed for:
— undtagelser af midlertidig karakter og/eller
— finansiel støtte fra den Samhørighedsfond, der er oprettet i henhold til artikel 177. "
                                               
* Disse mål omfatter: " bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten,  beskyttelse af menneskers 
sundhed, en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne,  fremme på internationalt plan af 
foranstaltninger til løsning af de regionale og globale miljøproblemer, og navnlig bekæmpelse af 
klimaændringer. 
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II. Kommissionens valg af hjemmel

Kommissionen har valgt artikel 114 i TEUF. Forslaget ændrer direktiv 2001/18/EF, der 
vedtaget med hjemmel i artikel 95 TEF (nu artikel 114 i TEUF), derved at der indsættes en ny 
artikel 26b, som giver medlemsstaterne hjemmel til at vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af gmo'er, der allerede er blevet godkendt i overensstemmelse med del 
C i direktivet eller forordning nr. 1829/2003, i dele af eller på hele deres område, forudsat at 
visse betingelser overholdes.  

"Artikel 26b
Dyrkning
Medlemsstaterne kan vedtage foranstaltninger, der begrænser eller forbyder dyrkning af alle 
eller bestemte gmo'er, der er godkendt i henhold til del C i dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003 og er genetisk modificerede sorter, der er markedsført i henhold til de 
relevante EU-bestemmelser om markedsføring af frø og planteformeringsmateriale, i dele af 
eller på hele deres område, forudsat at:
a) de pågældende foranstaltninger er begrundet i andre forhold end dem, der vedrører 

de uønskede virkninger for sundheden og miljøet, der vil kunne være forbundet med 
udsætning eller markedsføring af gmo'er,

og
b) de er i overensstemmelse med traktaterne.
Uanset direktiv 98/34/EF meddeler medlemsstater, der agter at vedtage begrundede 
foranstaltninger i henhold til denne artikel, en måned forud for vedtagelsen af 
foranstaltningerne disse til de øvrige medlemsstater og til Kommissionen til orientering."

I betragtning 5 til forslaget anføres følgende: "Erfaringen viser, at dyrkning af gmo'er er et 
område, som der arbejdes mere dybtgående med i medlemsstaterne på enten centralt, 
regionalt eller lokalt plan. 
I modsætning til, hvad der gælder for spørgsmål vedrørende markedsføring og import af 
gmo'er, som fortsat bør reguleres på EU-plan for at opretholde det indre marked, er der i dag 
almindelig enighed om, at gmo-dyrkning er et emne med en stærk lokal/regional dimension.
 I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i TEUF bør medlemsstaterne derfor have mulighed 
for at vedtage regler for netop dyrkning af gmo'er på deres område, efter at en gmo er blevet 
godkendt til markedsføring på EU-markedet i henhold til gældende lovgivning." I betragtning 
6 til forslaget præciseres som følger: "I denne forbindelse forekommer det hensigtsmæssigt i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet at give medlemsstaterne større valgfrihed til at 
beslutte, hvorvidt de ønsker at dyrke gmo-afgrøder på deres område, uden at der ændres ved 
ordningen med EU-godkendelse af gmo'er, og uafhængigt af de foranstaltninger, 
medlemsstaterne er berettiget til at træffe i henhold til artikel 26a i direktiv 2001/18/EF for at 
forhindre utilsigtet forekomst af gmo'er i andre produkter". I betragtning 7 til forslaget 
anføres endvidere: Medlemsstaterne bør derfor kunne vedtage foranstaltninger, der 
begrænser eller forbyder dyrkning af alle eller bestemte gmo'er i dele af eller på hele deres 
område samt ændre disse foranstaltninger, i den udstrækning de finder det hensigtsmæssigt, 
på alle stadier i proceduren for godkendelse, fornyet godkendelse eller tilbagetrækning fra 
markedet af de pågældende gmo'er. Dette bør også gælde genetisk modificerede sorter af frø 



AL\861914DA.doc 7/12 PE462.539v01-00

DA

og planteformeringsmateriale, der markedsføres i henhold til den relevante lovgivning om 
markedsføring af frø og planteformeringsmateriale, navnlig direktiv 2002/53/EF og 
2002/55/EF. Foranstaltningerne bør udelukkende vedrøre dyrkning af gmo'er og ikke den frie 
bevægelighed for og import af genetisk modificerede frø og genetiske modificeret 
planteformeringsmateriale, der udgør eller indgår i produkter, eller høstprodukter heraf. 
Foranstaltningerne bør heller ikke have konsekvenser for dyrkningen af sorter af frø og 
planteformeringsmateriale, der ikke er genetisk modificeret, og hvori der påvises utilsigtede 
eller teknisk uundgåelige spor af EF-godkendte gmo'er." Betragtning 9 har følgende ordlyd: 
På grundlag af nærhedsprincippet er det ikke formålet med denne forordning at harmonisere 
betingelserne for dyrkning i medlemsstaterne, men at give medlemsstaterne frihed til under 
påberåbelse af andre hensyn end videnskabelige vurderinger af sundheds- og miljømæssige 
risici at forbyde dyrkning af gmo'er på deres område. (...)"
Artikel 26b skal finde anvendelse på gmo'er, der er godkendt i henhold til direktiv 
2001/18/EF eller forordning (EF) nr. 1829/2003. 

III. Domstolens tilgang: Den foreslåede foranstaltnings formål og indhold

Visse principper udspringer fra retspraksis Domstolen. For det første har valget af rette hjemmel 
forfatningsretlig betydning, hvad angår konsekvenserne af retsgrundlaget for den materielle 
kompetence og proceduren1. 

For det andet kan valget af hjemmel for en retsakt ikke foretages alene på grundlag af den 
relevante institutions egen opfattelse med hensyn til det formål, der søges tilgodeset, men "skal 
foretages på grundlag af objektive forhold, som Domstolen kan efterprøve"2, bl.a. retsaktens 
formål og indhold.3

IV. Analyse

Artikel 114 i TEUF: Det oprindelige retsgrundlag

Artikel 114 i TEUF giver hjemmel til efter den almindelige lovgivningsprocedure at vedtage 
fællesskabsforanstaltninger, "der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion".   Denne 
artikel skal ses i sammenhæng med artikel 26 i TEUF, der fastsætter den fri bevægelighed for 
varer som et grundlæggende princip for oprettelsen af det indre marked.  Der skal endvidere 
henvises til artikel 114, stk. 3, hvorefter foranstaltninger inden for sundhed, sikkerhed, 
miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse skal bygge på et "højt beskyttelsesniveau".   I 
henhold til stk. 4-9 kan medlemsstaterne træffe nationale foranstaltninger med henblik på at 
indføre begrundede forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, jf. 
artikel 36 i TEUF, efter at der er vedtaget en harmoniseringsforanstaltning.   Stk. 4-9 udgør 
derfor en væsentlig indskrænkning af artiklens overordnede målsætning om at fremme det 
indre markeds oprettelse og funktion.

                                               
1 Udtalelse 2/00, Cartagena-protokollen, Sml. I-2001, s. 9713, præmis 5.  Sag C-370/07 Kommission mod 
Rådet,[2009], Sml. I, s. 8917, præmis 46-49; Udtalelse 1/08, almindelig overenskomst om handel med 
tjenesteydelser , Sml. 2009, s. 11129, præmis 110.
2 Sag 45/86, Kommission mod Rådet, Sml.-1987, s. 1493, præmis 11.
3 Sag C-300/89, Kommission mod Rådet, Sml.-1991, s. -2867, præmis 10.  
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Foranstaltningens formål og indhold er at give medlemsstaterne frihed til at påberåbe sig 
andre grunde end videnskabelige vurderinger af sundheds- og miljømæssige risici for at 
begrænse eller forbyde dyrkning af gmo'er på deres område. Med henblik herpå giver artikel 
26b medlemsstaterne mulighed for at vedtage foranstaltninger, der begrænser eller forbyder 
dyrkning af bestemte gmo'er, (i) der er godkendt i henhold til del C i direktiv 2001/18/EF eller 
forordning (EF) nr. 1829/2003 og er genetisk modificerede sorter, der er markedsført i 
henhold til de relevante EU-bestemmelser om markedsføring af frø og 
planteformeringsmateriale, (ii) forudsat at:  "a) de pågældende foranstaltninger er begrundet i 
andre forhold end dem, der vedrører de uønskede virkninger for sundheden og miljøet, der vil 
kunne være forbundet med udsætning eller markedsføring af gmo'er, og b) de er i 
overensstemmelse med traktaterne." Formålet med dette forslag er således at præcisere de 
eksisterende juridiske rammer, idet det udtrykkeligt giver medlemsstaterne råderum til at 
forbyde eller begrænse dyrkning af gmo'er i alle sådanne tilfælde, som ikke er harmoniseret, 
dvs. ikke er knyttet til vurderingen af de negative virkninger på sundheden og miljøet. 
Tilsyneladende har forslaget ikke andet formål end at indføre en vis fleksibilitet i den 
nuværende centraliserede procedure om godkendelse af gmo'er.  Derfor er den af 
Kommissionen valgte hjemmel korrekt. 

Denne konklusion er ikke påvirket af den omstændighed, at merværdien af Kommissionens 
forslag er tvivlsom, da den praktiske betydning af artikel 26b kun kan betragtes som 
begrænset.  I den forbindelse er henvisningen til traktaterne i denne artikels punkt b) af 
interesse. Idet der ses bort fra det oplagte spørgsmål om overensstemmelse med traktaterne af 
foranstaltninger vedtaget af Unionen eller medlemsstaterne, synes bestemmelsen implicit at 
henvise til artikel 114, stk. 4-9, i TEUF og artikel 36 i TEUF. Parlamentets Juridiske Tjeneste 
foretog i sin udtalelse (punkt 13-23) en detaljeret analyse af begrundelserne for at begrænse 
eller forbyde dyrkning af gmo'er. Det er her tilstrækkeligt at anføre, at medlemsstaternes 
muligheder for at træffe restriktive foranstaltninger "begrundet i andre forhold" i dette tilfælde 
forekommer at være begrænset. 

Selv om der ikke synes at være tale om et reelt tilfælde af opgivelse af Unionens kompetence, 
vil artikel 114 i TEUF stadig være et korrekt retsgrundlag, også i det tilfælde hvor forslaget 
vil blive betragtes som en "afharmoniserings"-foranstaltning1.  Navnlig er det svært at 
acceptere argumentet om, at afharmonisering i overensstemmelse med artikel 114 i TEUF kun 
er tilladt, hvis formålet med ændringen, der tager sigte på en sådan "afharmonisering", er at 
forbedre det indre markeds funktion.  Artikel 114 i TEUF giver Unionens lovgiver 
kompetence til at fastsætte harmoniseringsforanstaltninger med henblik på at sikre et 
velfungerede indre marked og således kompetence til at tilpasse foranstaltninger, der allerede 
er truffet, til ændrede omstændigheder, ved enten at øge eller mindske den grad af 
harmonisering, der allerede er opnået, eller endda ved at ophæve en 
harmoniseringsforanstaltning. Artikel 114 i TEUF skal læses i lyset af artikel 2, stk. 2, i 
TEUF, hvori der udtrykkeligt bestemmes følgende: "Når Unionen i traktaterne på et bestemt 
område tildeles en kompetence, som den deler med medlemsstaterne, kan Unionen og 
medlemsstaterne lovgive og vedtage juridisk bindende retsakter på dette område. 
Medlemsstaterne udøver deres kompetence, i det omfang Unionen ikke har udøvet sin. 
Medlemsstaterne udøver på ny deres kompetence, i det omfang Unionen har besluttet at 

                                               
1 Som anført af Rådets Juridiske Tjeneste i udtalelsen, der bestrider, at artikel 114 i TEUF er en gyldig hjemmel.
Se Parlamentets Juridiske Tjenestes divergerende opfattelse i punkt 12 i dens udtalelse.
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ophøre med at udøve sin. Generaladvokat Poiares Maduro anførte i sit forslag til beslutning 
i Vodafone-sagen, at "artikel 95 EF ganske vist [kan] være grundlaget for en intensivering af 
lovgivning i tilgift til dereguleringsforanstaltninger"1 og Domstolen fastslog i samme sag:  
"Når en retsakt baseret på artikel 95 EF allerede har fjernet enhver hindring for 
samhandelen på det område, den harmoniserer, kan fællesskabslovgiver ikke fratages 
muligheden for at tilpasse denne retsakt til samtlige ændrede omstændigheder eller ny viden, 
henset til den opgave, den har til at sikre beskyttelsen af de almene hensyn, der er anerkendt i 
traktaten "2.

Artikel 192 i TEUF som retsgrundlag

ENVI-udvalgets ordfører foreslår artikel 192 TEUF som den korrekte hjemmel af følgende 
grunde: "Medlemsstaternes hensyntagen til faktorer vedrørende beskyttelsen af fauna og 
flora, arealanvendelse eller lokalplanlægning, som er områder, hvor de har bevaret 
væsentlige kompetencer, berettiger, at denne forordning baseres på traktatens artikel 192".

Artikel 192, stk. 1, i TEUF giver mulighed for at træffe foranstaltninger efter den almindelige 
lovgivningsprocedure med henblik på at gennemføre Unionens politik i henhold til artikel 191 
om bl.a. bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og beskyttelse af menneskers 
sundhed.  Artikel 192, stk. 2, giver mulighed for at træffe foranstaltninger efter en særlig 
lovgivningsprocedure, der bl.a. gælder foranstaltninger, der berører kvantitativ forvaltning af 
vandressourcerne og arealanvendelse.   Ændringsforslaget præciserer ikke, hvilket stykke i 
artikel 192, der skal betragtes som det korrekte retsgrundlag.

Hvad angår forslaget, forekommer artikel 192, stk. 2, at være mest relevant: "1. Europa-
Parlamentet og Rådet træffer efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af 
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget afgørelse om de aktioner, der skal 
iværksættes af Unionen med henblik på at gennemføre de mål, der er anført i artikel 191".
Som anført ovenfor er forslagets formål at give medlemsstaterne frihed til at påberåbelse af 
andre hensyn end videnskabelige vurderinger af sundheds- og miljømæssige risici for at 
begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er på deres område. Det er derfor klart, at forslaget 
ikke har til hensigt at gennemføre nogen af de mål, der er anført i artikel 191 i TEUF.
Tværtimod er formålet med forslaget at tillade medlemsstaterne at påberåbe sig grunde, der 
går ud over hensynet til miljøet eller menneskers sundhed for at begrænse eller forbyde 
dyrkning af gmo'er på deres område. Hvad angår Kommissionens oprindelige forslag, må det 
derfor konkluderes, at det ikke berettiger til anvendelsen af artikel 192 i TEUF som 
retsgrundlag.

Ordføreren har imidlertid fremsat en række ændringsforslag, som muligvis vil kræve en 
ændring af retsgrundlaget for at kunne vedtages. Uden at foretage en detaljeret analyse af 
udkastet til betænkning, bør opmærksomheden især rettes mod ændringsforslag 8, der har 
følgende ordlyd:

                                               
1 Forslag til afgørelse i sag C-58/08, Vodafone m.fl. [2010], endnu ikke offentliggjort af Samlingen af 
Afgørelser, præmis 9.
2 Sag C-58/08, Vodafone m.fl. [2010], endnu ikke offentliggjort af Samlingen af Afgørelser, præmis 34.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I direktiv 2001/18/EF indsættes følgende 
artikel med virkning fra denne 
forordnings ikrafttræden:

1) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 26b "Artikel 26b
Dyrkning Dyrkning

Medlemsstaterne kan vedtage 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af alle eller bestemte 
gmo'er, der er godkendt i henhold til del C 
i dette direktiv eller forordning (EF) nr. 
1829/2003 og er genetisk modificerede 
sorter, der er markedsført i henhold til de 
relevante EU-bestemmelser om 
markedsføring af frø og 
planteformeringsmateriale, i dele af eller 
på hele deres område, forudsat at:

Medlemsstaterne kan vedtage 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af alle eller bestemte 
gmo'er, der er godkendt i henhold til del C 
i dette direktiv eller forordning (EF) nr. 
1829/2003 og er genetisk modificerede 
sorter, der er markedsført i henhold til de 
relevante EU-bestemmelser om 
markedsføring af frø og 
planteformeringsmateriale, i dele af eller 
på hele deres område, forudsat at:

a) de pågældende foranstaltninger er 
begrundet i andre forhold end dem, der 
vedrører de uønskede virkninger for 
sundheden og miljøet, der vil kunne være 
forbundet med udsætning eller 
markedsføring af gmo'er,

a) de pågældende foranstaltninger er 
begrundet i 

i)  andre forhold, der vedrører
miljømæssige virkninger, der vil kunne 
være forbundet med udsætning eller 
markedsføring af gmo'er, og som er 
supplerende i forhold til de miljømæssige 
virkninger, der er undersøgt under 
evalueringen af de negative virkninger på 
miljøet i henhold til del C i dette direktiv,
eller 
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ii) manglende eller utilstrækkelige data 
om de potentielle negative virkninger, 
udsætning af gmo'er kan få for en 
medlemsstats område eller biodiversitet,  
eller
iii) andre forhold, som bl.a. kan omfatte 
ændringer af landbrugspraksis, 
arealanvendelse, fysisk planlægning, 
socioøkonomiske følger eller andre 
legitime faktorer; 

og og

b) de er i overensstemmelse med 
traktaterne.

b) de er i overensstemmelse med 
traktaterne.

Uanset direktiv 98/34/EF meddeler 
medlemsstater, der agter at vedtage 
begrundede foranstaltninger i henhold til 
denne artikel, en måned forud for 
vedtagelsen af foranstaltningerne disse til 
de øvrige medlemsstater og til 
Kommissionen til orientering."

Uanset direktiv 98/34/EF meddeler 
medlemsstater, der agter at vedtage 
begrundede foranstaltninger i henhold til 
denne artikel, en måned forud for 
vedtagelsen af foranstaltningerne disse til 
de øvrige medlemsstater og til 
Kommissionen til orientering."

Ordføreren har som begrundelse for dette ændringsforslag anført: "Den risikovurdering, der 
gennemføres på fællesskabsplan kan ikke være udtømmende. Desuden bør manglende eller 
utilstrækkelige data om gmo'ers potentielle negative virkning på økosystemer eller specifikke 
nationale recipientmiljøer være tilstrækkelig grund til at tillade en medlemsstat at forbyde 
dyrkning af den eller de pågældende gmo'er. Andre faktorer bør, uanset om de er relateret til 
miljøpåvirkning eller ej, også kunne påberåbes af medlemsstaterne."

Eftersom dette ændringsforslag i væsentlig grad forøger de grunde, som medlemsstaterne kan 
anføre for at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo'er, således at de faktisk kan omfatte
miljømæssige grunde, skal ændringsforslaget anses som en ændring af formålet med forslaget. 
Alle ændringsforslagene fremsat af ordføreren har faktisk til formål at give medlemsstaterne 
meget specifikke grunde og muligheder for at begrænse dyrkningen af gmo'er.   Desuden 
henviser de til forhold, der vedrører miljøet og dets bevarelse og beskyttelse, som f.eks. 
potentielle negative virkninger på økosystemet, ændringer i arealanvendelse, fauna og flora 
beskyttelse, osv. I dag, kan medlemsstater, der ikke vil tillade dyrkning af gmo'er på deres 
område, forsøge at påberåbe sig etiske argumenter, der imidlertid er vanskelige at forsvare for 
Domstolen1. Som Parlamentets Juridiske Tjeneste nævnte i sin juridiske udtalelse, vil den af 
Kommissionen foreslåede ændring af direktivet (dvs. den nye artikel 26b) stort set ikke 
medføre nogen ændring af den nuværende ordning for tilladelser til dyrkning af gmo'er.  
Under hensyntagen til den omstændighed, at argumenterne mod dyrkning af gmo'er især er 
baseret på grunde, der vedrører miljøet, må det korrekte retsgrundlag for forslaget som ændret 

                                               
1 Sag C-165/08 Kommissionen mod Republikken Polen , Sml. I- 2009, s. 6843.
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af ordføreren være artikel 192, stk. 1, i TEUF. Det skal endvidere understreges, at det ikke 
synes hensigtsmæssigt af træffe foranstaltninger vedrørende udsætning af gmo'er i miljøet i 
EU af grunde, der vedrører det indre marked. For det første kan gmo'er ikke betragtes på 
samme måde som enhver anden vare, da de er levende organismer, som er i stand til at 
reproducere og mangfoldiggøre sig. For det andet har de har en indvirkning på 
produktionssystemer og økosystemer, som er yderst forskelligartede i forskellige dele af EU.

Konklusion:

I betragtning af den pakke af ændringsforslag, som ordføreren har fremsat til forslaget, 
vurderes det, at artikel 192, stk. 1, i TEUF er det korrekte retsgrundlag.

På mødet den 22. marts 2011 vedtog Retsudvalget (for: 9; imod: 8; hverken/eller: 0)1 at 
henstille, at forslaget skulle baseres på artikel 192, stk. 1, i TEUF.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Til stede ved den endelige afstemning Klaus-Heiner Lehne (formand/mødeformand), Luigi Berlinguer 
(næstformand), Evelyn Regner (næstformand), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (rådgivende ordfører), 
Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, 
Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, 
Sajjad Karim.


